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Nasza oferta 

Italia uwag?!!! 
/ 

/ 

ZAM6W! 
w Internecie http://www.market2000.pl 
telefonicznie 071/72 81 76 

Kilka hitow z rsaszej oferty: 

Gry: Actua Soccer 2 CD 119 zt, Carmageddon 89 zt, Commandos 139 zt, 
Creatures 62 zt, Final Liberation 125 zt, Hexen II 125 zt, Podwojne 
ktopoty Buda Tuckera 49 zt, Zork Grand Inquisitor 109 zt, Zork Legacy 
Collection 5 CD 129 zt 

Programy Edukacyjne: Matma jest super 109 zt, Dookola swiata 149 zt, 
Moje pierwsze zabawy matematyczne 1,2,3 93 zt, Encyklopedia swiata - 
Ameryka Potnocna 139 zt 

Dla Najmtodszych: Lasy Podpoduszanskie 98 zt.Sekrety Krola 62 zt, 
Urodziny Prosiaczka 53 zt, Marzenia Ztotej Rybki 53 zt, 
Tomek i Oskar 89 zt, Czarownica Agata 53 zt 

Wszystkie ceny zawierajq. VAT. Odbior za zaliczeniem pocztowym, 
przy zamowieniu powyzej 80 zt dostawa za darmo, realizacja 
zamowienia do 7 dni roboczych. 

Nasza petna oferta na stronach internetowych httD://www.market2000 pl 
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O dorabianiu ideologii 
Zhyszek: Co lepiej robic z komputerem: grac czy wykorzystywac go do bardziej wznioslych lub pozytecznych 
rzeezy? Pytanie na pierwszy rzut oka niby nie pozbawione sensu, a odpowiedz sama cisnie si? na usta. Juz widz? 
bojowkarzy sprz?towych wykrzykuj^cych hasla w stylu: “Precz z grami! Giy to oghipianie i dziccinada!”. Jak to 
jednak w zyciu bywa - nic nie jest tak proste i jednoznaezne ani czarno-biate, jak chcieliby tego ideolodzy. 
W rzeczywistosci trudno o wi?ksz^ niedorzecznosc. Sprobujmy sobie zadac inne (chociaz wlasciwie identyezne) 
pytania w rodzaju: czy lepiej jest isc, czy siedziec? Lepiej pracowac czy odpoczywac? Czuwac a moze spac? 
Uczyc si? czy relaksowac? 

Nawet st?piony ci^glym klikaniem po monitorze umysl takiego graeza jak ja jasno to pojmuje, ze jest w zyciu 
czas zabawy i jest czas pracy. Od miesi^ca mniej wi?cej ta prosta prawda nabrala szczegolnego znaezenia. Wiado- 
mo - najpierw obowi^zek a pozniej przyjemnosci. Moze tez bye na odwrot, ale najwazniejsze wlasciwe pro- 
poreje. Komputcr - tak jak kazdy normalny przejaw ludzkiego zywota - daje rozmaite mozliwosci. Najlepicj 
naprzemiennie m?czyc drania: raz dajcie mu w gardziel jakis cedek z edukacyjnym programem, za moment 
dolozcie do pieca jak^s mocno nadwyr?zaj^c^ system gierk^. Dopiero wtedy zrozumiecie t? wspanial^. maszyn?, 

a nawet osi^gni?cie pelni? szcz?scia i samorealizacjk 

Co jednak wynika z tego zakr?conego wywodu dla takiego na przyklad Czytelnika CD-Action. Jak to co? Wiem, 
wiem: niektorzy mi zarzuc^, ze ja Warn tu od dobrych paru chwil dorabiam ideologi? do grania! I o to wlasnie 
chodzi! Nie ma najmniejszego powodu do wypierania si? sympatii do gier. Czy znacie kogos, kto wstydzilby si? 
tego, ze pogrywa sobie czasem w szachy? Ta era znana jest juz od paru tysi?cy lat. Kiedy powstala, nie znano 
lepszego nosnika niz drewniana £/acliownica^^taBB|Bj^^^kviitrQcl}? si? czasy zmienily i mozna wykorzystac 
do tego komputer. Wspolczesne ekrany monitorow. To chyba dobrze? 
Co, ze niby krew, przemoc 1 proyg^Rv^nie agresji? A do wybicrama najgorszych sposrod 
wszystkich mozliwych gicr? ualezy t?pic Up raw! an ie sportu ze niektore dyscypliny mog^ bye 
niebezpieczne dla zdrowiajAibo czy powiininmy nawofvwac do liJoA'idacji tWratui-y, bo takie ksiqzki, w kto- 

rych bluzgi s^czq si? i letii a pornografia otumania nidcmich? Nie! IV 
wyborow. A jak mozna si? nauezye uikitj szmki? Dei tego shrL\ wLisrii? fitC 

Nie bez powodu CD- 
komputcra przez wi?k| 

ion ma tak^ form?, ktora w najpdniejszy_sp6s6b’ itii; 
:m uzvtkowmkow. Nie rnysly tu naturalnte o zaw 

to umiec dokonywac wlasciwych 
1 publikacje. 

luje wykorzystanie domowego 
[TCh informatykach, chociaz to 

oni wlasnie tworz^ najbardziej zaaTOnsowancgry. Sens ismienia takiego ozaso^^Bjaknasze przcjawia si? w tym, 
ze pomagamy umiej?tme dokonywad wyborin Bobrzc by toby, gdyby czy tali na 
rodzice. Unikni?to Vv wtcn sposob wieki niepotrzcbnych nieporoziumcn i zai8 

ubawili przy naszyeh CedcEffiySM 

b tylko mlodzi ludzie, ale i ich 
si?, ze wszyscy dobrze by si? 

Jako podsumowanie 
Warn calego swiata. 

^T^dzcie dum 111 z 1 

wszdki v. ypadek... 
fe.mtdc i nicch gry nie przysloni^ 

Po pierwsze zmienily si? nam 
ie nowe adresy zc stopki redak- 

iri AVbsc i w i e ty 1 kojjj 
y P?d7icmy zawsze blinsko, 

Od Jurka: Po v/zniodych rozvK;azaniacti Zbyszka |a pornsz? sprawy przyzic^ii 

adresy e-mailowe, -v(?cjesli cllccsz wysbc do nas poczt? clcktronicznij, spjs? 
cyjnej (dla pewnoCi: cdactfon@frocio si!vershark.COm,pI). Stary adres nikrnzet.wroc.pl) jeszcze jakis 
czas b?dzie czynny. Pfi drugie ruAjjjl strona WWW mil I a maly poslizg, \vywo[.m\ problemami techniczymi i jej 

premiera si? meco opoznila. Jesti wi?c niialcS-'? nia jiroblemy na pocz^ik^l^^nia - zajrzyj tarn jeszcze raz 

(http://www.silvcrsii^p|pi^l^ffl^H^^^HJ0Pw%P^1i- Lo trzccie rozffiqzanie konkurs11 na najlepsz^ recenzj? 
(i parn innych k;m!■■;11rsow tez) dopfcro Za une zon wakacyjny i wywoiauc tym braki kadrowe spi'^wjH 
po prostu nie wyrobi I is my si? \v terminic, sorry', juz dzisidf feanak mozemy oznajmic z dum^, ze | 

IMasz nowy adres e-mail: 

oraz strona internetowa 

fundatorami nagrod w konkursie b?d^ firmy: 
DIRECT SALES 

Do rozdania czekaj^ skaneiy, gry kompiiterowe i inne niespodzianki. Publikacja wyroznionych recenzji \vJna^ 

st?pnym numerze. A na zakonezenie powiem tylko tyle: zaezyna si? dla graezy czas zniw, ktore w naszym swiatS 
ku maj^. miejsce jesieni^ (plony ECTS) i zim^ (swi?ta - i zwi^zane z tym premiery). Efekty tego urodzaju zoba- 
ezyeie juz za miesi^c. M.in. zapowiadam kolejny MEGA-hit w pelnej wersji. Jaki? O nie, tym razem b?dziemy 
dyskretni i powi^tny tylko, ze b?dzie to... Alone in the Dark3! Gra jest BARDZO znana w srodowisku graezy... 
Za miesi^c sami zobaezyeie, czy nie przesadzam. 

J. K. Sawicki M\i van Klisber 

KWh. 
mun KOHTioiowAir 
mVDt ntfTHXJ F^Ljr 



Znacie gr$ Alone in the Dark? 

Pierwozq cz$Jc oprzedawano jakiJexao temu 
w PoUce xa dwukrotnoJc obecncj ceny 
CD-Action. 
Drug a cxfJc byta watt a duzo wi^cej... 

Za ile diMlaniecie od no.* Alone in the Dark 5 
xa mieoiqc? QVlaociwe zakreolic " 
i opawiedziee znajomym)t 

a) za dwukrotnoS ceny CD-Action? □ t*. 
b) za 100zt? □ 
c ) calkiem darmo? □ / 
d) ink xaw.ixe xa darmo? H : k “W 

.Gfa PnyDOdowa Roko' 



Zawartosc Cower CD 
Zawartosc Cover CD 

Gry przeglad 
RailRoad Tycoon 2 
Rzadzimy koleia... doskonata gra ekonomlczna! 

Everquest 
Cod dla milosnikflw RPG. 

Shadowpact 141 
Walka o wtadze nad Swiatem w miksie RPG, RTS i strategii. 

Jimmy White’s 2: Cueball 
Bilard stolowy w dodC niecodziennym otoczeniu... 

Dawn of War 
Wojny jaskiniowcdw... i nie tylko. 

Microsoft Combat Simulation 
Symulator walki mydliwcdw w II woinie dwiatowej. 

Man of War 2 191 
Walki zaglowcdw. Sequel popularnej strategii. 

Combat Missions 201 
Dowodzimy zolnierzami podczas II wojny. 

N.I.C.E. 2 21 
Fajna (nice...] symulacja wydcigdw z extra grafika. 

Rogue Squadron 221 
Powrot do dwiata Star Wars. 

Asheron’s Call 241 
On-line’owa gra RPG. 

L.A.P.D. 2100 251 
Ciqzkia jest zycie policjanta w grzyszlodci... 

Gabriel Knight 3 
Trzec: czqdc znanej liorroro-przygoddwki, teraz w 3D! 

NHL Hockey’99 
Kolejiia wersja najlepszego symulatora liokeja. 

Force Commander 30 
RTS osadzony w realiach Gwiezdnych Wojen. 

ill_ 
Leisure Suit Larry’s Cassino 32 
Wiaz z larrym L. zwiedzamy jaskinie iiazardu... 

X-COM: Interceptor 34 
Czwarta czqdd sagi o X-COM, tym razem jako symulator lotul 

Tribal Rage 37 
Naprawdp dobry RTS! 

Fading Footstep 38 
Symulalor... wilka. 

You Don’t Know Jack: 
The Irreverent Quiz Show 
Party Game 40 
Koszmar mito^nika teleturnieiow! 

Jetfighter: Full Burn 42 
ZrecznoSciowy (mm) symulator lotu. 

dry recenzje 

Abyss of Pandemonium 44 
Totalna konwersja Quake 1. 

Joint Strike Fighter 46 
Jeszcze jeden symulator lotu odrzutowcem. 

Insane Speedway 2 47 
Polskl symulator polskiego zuzla. 

Burnout: Championship Drag 
Racing 48 
Wydcigl samochodowe. 

Dominion: Storm Over Gift 3 49 
Mocuo reklamowauy RTS. 

Flight Unlimited 2 50 
Znakomita wizualnie (i nie tylko) symulacja lotu. 

Spearhead 52 
Symulacja M1A2 Abrams, w czasie walk w Afryce. 

Rainbow Six 54 
Dowodzimy oddzialem komandosdw. Czadlll 

Fields of Fire 58 
Strategia, RPG... i dobra zabawa z czasdw gdy powstawalo USA. 

Colin McRae Rally 60 
Odlotowa symulacja jazdy ze slajni Codemasters! 

Lucky Luke 63 
Zrecznodciowka dla mlodszych graczy. 

The Operational Art of War: 
volume 1 1939-1955 64 
Rozbudowana strategia z Talonsoltu. 

Stratosphear 66 
Walczymy za pomocg... latajqcych wysp! 

S.C.A.R.S. 681 
Niezla samochoddwka... dla posiadaczy akceleratorbw. 

Premier manager 98 691 
Jeszcze jeden manager pllkarski. 

Hardwar 701 
Cod pomiedzy G-Police i Incoming (gralika) i np. Privateer 
(zasady). Extra grafika! 

Tides of War 
Strategia. Wojny zaglowcdw. 

Montezuma’s Return 
Remake znanej gry arcade. 

72 

73 

74 

76 

Fade to Black 
Swlnka. 

|Wywiad... 
...z twdrcaml Heavy Gear 2. 

I Stowniczek Gracza 78 
Nie rozumiesz co to jest RTS, FPP, bitmapa... No to sle dowiedzl 

Tipsy 80 
Final Fantasy 8 82 
Suller. Co nieco o postaciach i ich mofliwodciacb. 

Scena Komputerowa 86 
Czy swapper ma przyszlodd? Kto jest najwazniejszy na scenie? 

Pomocna Dion 
Krolestwo Chaosu 
KqcjklandwRPG. 

Na luzie 
Komputerowy bumor 

89 
90 

93 

Programy uzytkowe 
Ztota kaczka 96 
Polska jnteraklywna bajka. 

Encyklopedia Roslin Ozdobnych 97 
Tytal mdwi wszystko... 

Prawo Jazdy 98, Nauka i testy 98 
Zanim pdjdziesz na egzamin - pocwlcz! 

Encyklopedia Seksu 100 
Dozwolone od lat 16! 

Atlas Poiski 102 
Komputerowy atlas Poiski. 

Mouse Mates 104 
Fajpy program dla uczqcycb sip "anglika" dzieciakdw (i nie tylko). 

Type 98 105 
Kars maszynopisaoia 

Sprzet 
Sprzqt komputerowy 106 
CD-Romy, drukarki, myszki, procesory, joyc, karty grafiki itp. 

Action Redaction 118 
Prenumerata 121 

■Abyss of Pandemonium 
•Asheron’s Call 
'Burnout: Championship 0rap.H 
•Culln McRae Rally 
■Combat Missions 
•Down of War 
■Dominion: Storm Over Gift 3 
■Everquest 
■fade to Black 
■Fading Footstep 
■Fields Pi Fire 
■final Fantasy 8 
■flight Unlimited 2 
■force Commander 
■Gabriel Knight 3 
• Hardwar 
• Insane Speedway 2 
■Jetfighter: full Burn 
■Jimmy White's 2: Cueball 
•Joint Strike Fighter 
■LAPJK 2100 
■Leisure Suit Larry’s Cassino 
•Lucky Luke 
•Man of War 2 
• Microsoft Combat Simulation 
•Montezuma's Return 
■NHL Nockey'99 
■N.LG.E.2 
■Operational Art of War: vol. 1 
■Premier manager 98 
-RailRoad Tycoon 2 
■Rainbow Six 
■Rogue Squadron 
*$.C.A,R,S- 
■Shadowpact 
■Spearhead 
■ Stratosphear 
■Tides of War 
■Tribal Rage 
■X-COM: Interceptor 
•You Don’t Know Jack.,. 



Jak zawsze informujemy, zb wi?cej tnformacjj o grach, klawiszologii itp. znejdziecie w pltkach tekstowych doigczonych do derri, My ograniczamy si? da maksymalnie 
skrdtowej prezenkaeji rianego dema. Przypominamy tez, ze: 

* zdlte tlo - oznacza, iz gra/program jest w PELNEJ WERSJI 
•ztelone tlo - gra wykorzysttije akceleratory grafiki, ale ruszy i bez mch 
■ czerwone tlo - gra nie uruchomi si? gdy nie masz akceferatora grafiki 

KOLEKCJA CD-ACTION NR 

FLYING CORPS 
Empire Interactive 
Ponownie witamy w swiecie symulacji - tym razem . 
powrocimy do gry Flying Corps, odtwarzajqcej walki 
my£liwctiw w I wojnie Swistowtj. Pomzej Dbszerne 
fragmenty recenzji i CDA 3/97. Jeifi szukasz 
inscrukcji - zajrzyj f>a CO, gdzieS w katalogu .doc" 
powinian byb program Acrobat Reader, kfcbrym to otworzysz 
zawartq w gldwnym katalogu CD instrukcjo w formacie .pdf. Instrukcja 
niestety po angielsku - no ale maniacy symulacji sobie poradzq, zresztq tak czy 
siak gra nie jest [jak na symulatorJ przesadnie trudna. Maszyny sprzed 80 lat 
byly jednak troche prostsze w obstudze Milej zabawylf! 

FOKKER NA DRUGIEJ! 
(...) Akcja FLYING CORPS rozgrywa sip w latach 1917-1918, we Francji. Mozemy wcielic sip w skorp pilota niemieckiego, brytyjskiego 
tub emerykatiskieQQ, biorqc udziai w 4 wi&lkich kmpmach. opariych na rzeczywistych wydar/enfBch historymyck W ramach 
treningu tstmeje wyboru kilkv coraz trudniejszych scenariuszy, a do wyboru mmy weedy 6 rozmaitych mygliwcdw (Camel, 
Seed, Fokker Di: t Albatros D3, Nieuport, Sped) Wgrze istnieje egromnie rozbudowana miliwoid ustemrn parametrtiw 
odpowiadajqcych za poziom realizmugry (mJn. Iqcznie z „blaokoutem'\ czyli chwilowq utratq wzroku lub nawet przytomnosciprzy 
przeciqzeniach, wlqczeniem niesmiertelnosci, ustaleniem czy np. nasza maszyna ma reagowad na wytwarzane przez smiglo 
zawirowania powietrza, albo na powiewy wiatru etc. etc.}. W kazdym razie we Flying Corps grac mozna rownie dobrze jak w dose 
skomplikowanq zrqcznosciowkp na bazie symulatora, jak / w pelni rasowq i skomplikowanq symulacjq lotu - zalezy to jedynie od 
prefereneji uzytkownika. 
W grze sterujemyza pomocq kiawiatury (jak na symulator nie jest to zbyt trudne) lub joystickiem (najlepiej 4-ro przyciskowym, 
wyposazonym w przepustnicp), ale maniacy symulacji, wyposazeni w rozmaite przystawki (jak np. orezyki, czyli przystawki 
umozliwiajqce wykorzystanie ndg do pilotazu) nie bpdq rozczarowani, ze nie mogq tu wykorzystac swoicb zabawek. Bardzo staranna 
grafika w SVGA: 640x480, lub nawet... 1600x1200 (jakiej maszyny na to trzeba?!) ucieszy nawet najbardziej wybrednych graezy. 
(...) Na P-100 dziala jako tako. Nawet na P-133 z 16 Mb Ram, przy rozdzielczosci 640x480, nie mogq powiedziec by gra dzialafa z 
duzq szybkosciq, co jest szczegolnie wyraznie i bolesnie odezuwane w momencie, gdy na ekranie miota sip wiqksza zgraja walczqcych 
maszyn, i to gdy nawet grp odpalimy z poziomu DOS. Naprawdq satysfakcjonujqcy efekt uzyskalem po uruchomieniu jej z DOSa, na P- 
166, z 32 Mb Ram i dwumegowq kartq grafieznq! Lot i walka jest wtedy naprawdq odlotowa (przy symuiatorze lotu taki zwrot brzmi 
szczegolnie dobrze, czyz nie?). 
(...) Trojwymiarowa grafika jest wspaniala i ponoc dokladnie oddaje rzeczywiste uksztaltowanie terenow w okolicy Verdun i rzeki 
Sommy. Wynurzajqcy sip z delikatnej mgiy horyzont, niesamowite uczucie gdy wlatujemy w chmurp, tonqc w coraz intensywniejszej 
bieli, czy widok ciqgnqcych ogony dymu plonqcych samolotow, albo mknqcych w naszq stronq pociskow artylerii p-lot, czy lot nad 
teren pociptym wielobarwnq szachownicq pol, na pewno dlugo pozostanie w pamipci graeza. Do tego dochodzi dobry dzwipk, z tym ze 
muzyka, choc efektowna, nie jest moim zdaniem strzalem w dziesiqtkp. (...) Bardzo dobrze zrealizowano efekty stereofoniezne, co jest 
szczegolnie odczuwalne przy ostrej „mijance" z wrogim samolotem, gdy dzwipk jego silnika przemieszcza sip z jednej kolumny do 
drugiej. Do tego dochodzq starannie opracowane odglosy strzalow, rykoszetow (przy atakach na cele naziemne), wybuchy bomb, 
eksplozje uderzajqcych w ziemip strqconych maszyn, etc. 

POJEDYNCZE MISJE (SCRAMBLE) 
To 8 misji o rosnqcej skali trudnosci, majqcej wprowadzic graeza w swiat Flying Corps. Zaczynajqc od krpeenia kolek nad lotniskiem, 
poprzeznaukp lotu wszyku, strzelanie do celu (jakim jest leeqey „po sznurku" wrogisamolot), poprzez walkp Jeden na jeden", ataki 
na cele naziemne (nauka bombardowania, ale i postrzelac mozna), walki eskadr, przykrq przygodp z wrogim pilotem na ogonie, po 
pierwszy bojowy patrol, w ktorym dodatkowo wspoldzialasz z parkq innych mysliwcow. 

KAMPANIE 
* FLYING CIRCUS - jako Lothar von Richtofen, brat slynnego niemieckiego super-asa, starasz sip pokazac swiatu, ze wcale nie jestes gorszy 
od utytulowanego braciszka. Tp kampanip polecam na poczqtek. 
* TANK BATTLE - starasz sip zatrzymac ofensywp brytyjskich czolgow; przeiamujqcych niemieckie linie obrony. 
* SPRING OFFENSIVE - jako poczqtkujqcy pilot RFC bierzesz udziaf w powstrzymaniu ostatniej rozpaczliwej proby zmiany sytuacji na froncie 
zacbodnim przez Niemcow. 
*HAT-IN-THE-RING - wcielasz sip w amerykanskiego „ace of aces'1, Eddie Rickenbakera 
Wczasie kampanii wykonujesz kolejne misje, odpatrolimajqcych na celu „ wymiatanie"przestrzenipowietrznejz maszyn wroga po 
bombardowania pozycji wroga, ataki na cele naziemne (np. konwoje cipzarowek), niszczenie balonow obserwacyjnych, etc. W czasie dzialah 
wojennych niekiedy zostajesz ranny i parp dnipauzujesz na ziemi, czasem zai (powiedziaibym nawet „czpsto") konezysz swq karierp w 
niekontrolowanym korkociqgu i blysku eksplozji (zapomnij o czyms takim jak spadochronl). Mozesz sprawdzid sip jako dowddea dywizjonu, 
wyznaczajqc pilotow do misji, ustalajqc szyk eskadr, itp. 

SAMOLOTY 
Wystqtpuje ich tam cala masa (wszystkie pipknie opisane w instrukcji), a konkretyzujqc: mozliwe jest natknipcie sip na 
ponad 20 typow samolotow, choc rzecz jasna jako pilot ograniczasz sip tylko do kilku z nich (wymienionych we 
wstppie). Wykonane sq z wielkq dbatosciq o realizm wyglqdu, pokryte bardzo dopracowanymi teksturami, a w locie 
zachowujq sip zgodnie z historyeznymi zrodtami (np. Camel ma tendenejp do wchodzenia w korkociqg i wymaga 
doswiadezonego pilota) orazrzeczywistymiosiqgami. (...) Na zyezente mozeszpokryc swojsamolot (oraz maszyny iudzi, 
ktorymi dowodzisz) wybranymi ze sporej puli teksturami, niekiedy niesamowicie kolorowymi. No coz - jak ktos lubi bye 
oryginalny... (...) 

INNE 
Mozliwa jest gra w sieci dla maksymalnie 12 graezy. W czasie nudnego patrolu (gdy nie jestesmy w kontakeie z 
wrogiem) mozliwa jest kompresja czasu. (...) 

REASUMUJ/\C 
(...) Koneserzy tak czy siak bpdq szczpsliwi, a dla Iudzi, ktorzy raezej okazjonalnie wznoszq sip wpowietrze (siedzqc 
przed ekranem swego komputera) Flying Corps rowniez jest interesujqcq propozycjq. 

W¥fT30ania:P-90, SVGA, 1 GHbRam. CDx4. karta mmm 

101: The 101st Airborne in 
Normandy 
(Empire Interactive) 

Gra Iqczqca elementy symulacji zofnierzy i 
RTSa typu Close Combat. Akcja dzieje si? 
w 1944 roku, podezas inwazji w 
Normandii (D-Day). Cool! Demo zawiera 
tylko jednq misj?. Wskazowka: menu 
gldwne mozna (i trzeba) scrollowac w 
poziomie, by miec dost?p do wszystkich 
misji. Demo zajmuje niemal 70 Mb na 
HDD. 

Uwaga: demo dziala tylko w 24-bitowej 
palecie kolorow! 
Uwaga 2: demo NIE dziala na niektorych 
kartach Trident! 
Uwaga 3: wymienione ponizej wymagania 
sprz?towe s? przyblizone, poniewaz 
autorzy nie podali zadnych danych... 

Wymagania: MOO, 16 Mb Ram, SVGA, WlndowsT95 

Gunmetal 
(Mad Genius) 

Wciel si? w rol? dowodey 
przyszlosciowego czolgu (lub pilota - 
wedle woli), w konweneji dynamieznej 
strzelaniny FPP... Demo zajmuje okolo 70 
Mb. I zwroccie uwag?, ze macie tu dwa 
osobne pliki startujqce: na wersj? 
akcelerowan? i bez. Wi?cej - w pliku 
readme. 

WymftDla: POO, 24MB RAM (rekomenilowane 32), 

Wln05/D0S, DirectX, SVGA, Karls muzyczna 

Rainbow Six 
(Red Storm Entertainment) 

Czaaadzior. Wyobrazcie sobie 
skrzyzowanie Spec Ops, Commandos i 
SWAT - a b?dziecie mieli wizj? tego, czym 
jest ta giera! Obsluga - jest specjalny plik 
tekstowy z opisem catej (obszernej) 
klawiszologii. Demo zajmuje 70 Mb na 
HDD. 

Uwaga: Tu rowniez gra jako£ dtuugo mysli 
zanim zaeznie si? instalowac. 

Wymagania: P1G6, WlnSS, DirectX, SVGA, karta 

muzyczna. 



Jagged Alliance 2 
(Sirtech/TopWare) 

C0s dla licznych obecnie fanow symulacji 
zolnierzy. Tu jednak dowodzimy 
najemnikami. Sequel znakomitej gry Iqczy 
eiementy symulacji. strzelaniny i 
alementdw RPG (wiecej o tym tytule bylo 
na tamach CDA). Demo potrzebuje az 
115 Mb na HDD - ale warto je znalezd! 
Klawiszologia jest mocno skomplikowana 
(na pozor, bo mains sobie poradzic 
praktycznie tylko semq myszkq!) i jest w 
pliku readme. Radzimy tez poczytac plik 
..hints”. 

Wymaganla: P133.16MB. Wln9S. OlreclX. SVGA, 
karta muzyczna 

Johnny Herbert’s Grand Prix 
Championship 1998 
(Midas Interactive Entertainment) 

Wydcigi samochoddw. Trzy tryby jazdy, 
15 tordw (naturalnie w demku jest ich 
nieco mniej, jak i wozdw do wyboru);). 
Demo zajmuje okdlo 9 Mb na HDD. 

Wymaganla: P120,13MB RAM. Wln9S, BlreclX. 
SVGA, taita muzyczna 

|| Urban Assault 
' (Microsoft) 

V - 

Oooostra strzelanina (gra byla 
prezentowana w zapowiedziach w CDA] 
w konwencji RTS, zblizona klimatem do Z 
oraz CSC, Przy czym od czasu do czasti 
mozna nre tylko sterowat maszynami z 
po^ycji dowddcy, afe i zasiqSd za ich 
steramil Demo zawiera 6 leveli dJa single 
gracza + 3 misje treningowe, ponadto 
grajqcy sam moze konstruowab 7 typow 
pojazddw bojowych. Demo zajmuje 27 
Mb. 

Wymaganla: P133,16MB RAM. WlnSS. DirectX 5.0. 
SVGA, karla muzyczna. ew. akcelerator * 

Hardwar 
(Gremlin) I 

W ogdlnych zarysach gra 
przypomina G-Police ! 
(strzelanka, siedzimy za sterem 
latajqcej maszyny], ale jest 
bardziej rozbudowana i 
skomplikowana (ma tez troche 1 
wspoinego z Privateerem. J. Recenzja w tym numerze CDA. Demo 
zajmuje jakies 28 Mb. 

Uwaga: po rozpakowaniu gry na HDD nalezy jq - dopiero wtedy - 
zainstalowad! 

Uwaga 2: wymagania sprz?towe podane sq w przyblizeniu (znow 
autorom si? nie chcialo nic napisac. J. 

A oto skrocona klawiszologia [pelna w pliku readme]: 

Kursory - sterowanie 
CTRL - strafe (w kombinacjach z kursorami] 
Z - gaz! 
X - wsteczny bieg 
Enter - silniki stop 
Spacja - ognia 
W/Q - wyb6r broni 
N - navigation menu 
F1-F5 -widoki 
I - podczerwien 
F - flary 
M - zobacz wiadomodci 
H -HUD 
Esc - main menu 

Wymaganla: P-120,16 Mil Ram, SVGA, karta muzyczna, Wlndows'95, DirectX, ew. 
akcelerator 

V2000 
(Grolier Interactive) 

I znow remake klasycznej 
giery (Virus - tez byla 
omawiania na lamach CDA), 

Tqczqcy eiementy strategii i 
akcji (z przewagq akcji - ot, 
ambitna i ladnie 
zrealizowana strzelawa). 
Demo zawiera jednq misje i zajmuje okolo 30 Mb. 

Uwaga: Wymagania sprz?towe - z winy autorow - podane sq w 
przyblizeniu (znow si? im nie chcialo skrobnqc paru sldw na ten 
temat). I jeszcze jedno - demo radz? rozpakowywad do ustalonego 
przez autorow miejsca. 

Wymagania: P-120,16 Mb Ram, SVGA, Wlndows'95, DlreclX, karta muzyczna 

The Race to Galamax 
(Mind Mechanics) 

Podbij 21 planet i zniszcz systemy obronne wroga! M&wiqc 
wprost: sprobuj swoich sil w dobrej kosmicznej strzelaninie w 3D. 
Demo zajmuje ok. 4 Mb na HDD. 
Klawiszologia: 
Kursory - sterownie 
CTRL - laser 
Alt - strzat z dodatkowej broni 
Z - kotwica 
Q/W - strafe 
PgUp/PgDown - jasnodd ekranu 
Alt + F4 - bye! 

Wymapanffl: P133,16MB HAM, Wln93, DirectX, SVGA, karta muzyczna 

Return 
Fire 2 
(Protific) 

Strategiczna 
strzelanina, 
w ktdrej 
mozemy zasiadac za sterami rdznych 
maszyn bojowych. Zadanie: spenetruj 
bazy wroga, odnajdz flag? i wrdd z ni? do 
bazy. Demo zajmuje jakied 9-10 (w 
zaleznosci od wersji dema) Mb na HDD. 
Klawiszologia - w specjalnym pliku... 

Uwaga: na CD macie DWA dema. Jedno 
jest TYLKO dla posiadaczy 3Dfx, drugie 
dziala bez akceleratora. 

Wymaganla: P133.16MB RAM,Wln95, DirectX 5. 
SVGA, karta muzyczna 

Recoit 
(Virgin) 

Symulacja przyszlodciowego czolgu 
(raczej zrecznodciowa; w sumie to 
bardziej nawalanka niz symulacja). Demo 
zajmuje jakies 51 Mb. 

Uwaga: wersja akcelerowana dziata 
TYLKO z kartami typu 3Dfx! 

Wymagania: P133.1GMB RAM, W1n95, DirectX 5 

StarSiege 
(Dynamix) 

Sterujesz mechwarriorem. Demo 
zawiera 2 nowe dwiaty: Tytana i Ziemie, 
11 misji multiplayer - tryby: Capture the 
Flag, King of the Hill, Swarm, 
Deathmatch, oraz dwa nowej pojazdy: 
Herca (Minotaur) i czolg Myrmidon. 
Zajmuje 36 Mb. Klawiszologia i inne 
bajery-szmery ;) w plikach tekstowych w 
katalogu z grq. 

Uwaga: teoretycznie program ten 
przeznaczony jest dla grajqcych w sieci, 
Internecie itp., ale i solowy gracz moze 
si? tarn zabawid, bez strachu. 

Minimalna klawiszologia; 
F1-F2 - konfiguracja mecha 
8/2/3/4 - sterowanie Ena 

klawiaturze Numerycznej!) 
1-4 - wybdr broni 
T - najblizszy wrdg 
Spacja - ognia 

Wymaganla: P133.1GMB RAM, Wln95, DlreclX, 
SVGA, karta muzyczna, ew, akcelerator 



Lode Runner 2 
(Presage) 

Doskonaia wizualnie gra arcade [remake 
dawnego przeboju z 8-bitowcow) w 3D. 
Mydlenie bardzo wskazaneDemo 
zawiera 5 misji i zajmuje 30 Mb. 

Wymagania: P133,16MB RAM, Win95, DirectX 

Medieval 
(Incredible Simulations) 

Moon Buggy 98 
(Sprint Software & Koala Software) 

Klasyka gier arcade z automatow i komputerow 8-bitowych w 
bardzo starannym remake. Jezdzimy ti skaczemy) pojazdem, ktdry 
strzela w przod i w gor?... i rozwalamy wrogow. Dost?pny jeden 
ksi?zyc (z 6). Demo zajmuje 4 Mb. Milo powspominac... 

Klawiszologia: 

Spacja 
Kursory 
Esc 

- ogma 
- sterowanie 
- menu 

Wymagania: 466,6 Mb Rant, SVGA, karta muzyczna, Wiitfgws’95, DirectX 

Cyberball 
(Midas Interactive Entertainment) 

Dodd niecodzienny pinball. Gra byla 
niedawno recenzowana na lamach CDA. 
Demo zajmuje 10 Mb. Do dyspozycji 1 
stol i dosd bogata opcja konfiguracji gry. 

Klasyka dla milosnik'dw gier ekonomiczno- 
strategicznych, a takze tych, ktorzy lubi? 
produkty typu SimCity. Zostan cezarem 
w starozytnym Rzymie i poprowadz swdj 
nardd ku wladzy nad swiatem... Wi?cej 
danych w pliku readme. Demo potrzebuje 
40 Mb na HDD. 

Wymagania: P90, SVGA, karta muzyczna, 16MD, 
Win95, DirectX 

Szybka turowa gra strategiczna z okresu 
- mniej wi?cej - sredniowiecza. Powinna 
si? spodobad tak fanom Warlords, jak i - 
od biedy - Mytha [grafika jakby nieco 
inna ;)). Demko potrzebuje 9 Mb na 
HDD. 

Wymagania: P133.16MB, Wln95, SVGA, karta 
muzyczna 

Wymagania: P75.16MB RAM, Win95/D0S, SVGA, 
karta muzyczna 

The Operational Art of War, 
Vol. 17 
(TalonSoft/Empire Interactive) 

Turowa strategia (recenzja w tym CDA] 
obejmujqca lata 1939 - 1955. W demie 
macie dost?p do misji podczas wojny 
koreanskiej Cl 950-51). Demo zajmuje 
okolo 20 Mb. Instrukcja w pliku readme. 
Uruchamianie dema: plik opart dl. 

Wymagania: P6D, BMB RAM, SVGA, karta muzyczna, 
Win95, DirectX 

wmartla: Pm, 1DMB RAM. WIB95/I0, karta 
muzyczna, SVGA. OireciX A Caesar 3 

(Sierra) 

People’s General 
(SSI) 

Gra dla fandw strategic a szczegdlnie 
mitodnikow cyklu Panzer General. 
Opowiada o wojnie w roku 2005, 
pomi?dzy Chinami i Rosjq (wspieranq 
przez... USA], W demie dost?pna jest 
tyiko jedna misja. Demo zajmuje 34 Mb 
Zaleesmy lektur? plikdw tekstowych w 
demie (readme itp.). 

Uwaga: Nie wiem jak u Was, ale u mnie 
gra dose dfugo si? namydla zanim zaeznie 
si? instalowad... ale w koncu rusza;). 

Wymagania: PtG6,32MB, Win95, DirectX 5.2 
SVGA, karta muzyczna 

Hopkins FBI 
(MP Entertainment) 

Gra przygodowa [recenzja w jednym i 
poprzednich CDA), w komiksowej 
grate, Wcietamy st? w rol? agenta 
FBI, ktdry popadf w paskudne 
probfemy, (Program ten niedfugo 
wyjdzre w wersji spclszczonej * 
wydawcq b?dzie CD Projekt.) Demo 
zajmuje 33 Mb, Wi?cej o grze w pliku 
readme. 

Uwege: Gra jest momentemi mocno 
drsstyczna! 

Wymaganli: Pm, 1BMB RAM. W\mm. karta 
muzyczna. SVGA, OireciX 5 



Star Trek: Starship Creator 
(Simon & Schuster Interactive) 

Zostari admiratem i dowodcq pot^znego kosmicznego 
krqzownika... ale najpierw go sobie... zbuduj!!! 

Uwaga: rozpakujcie to demo w mieisce, ktdre ustalili dla niego 
autorzy (inaczej moze nie dziatacJ. Po rozpakowantu 
restartujcie system i dopiero wtedy je uruchomcie. 

WymaganlaiPSO, 16MB RAM, Wln9S, DirectX. SVGA, karta muzyczna 

INDEKS DEM 

• 101: The 101 st Airborne in Normandy 

•Caesar 3 

•Cyberball 

•FLYING CORPS - PELNA WERSJAM! 

Extras 

•Bonus 1: 
- nowe sterowniki do 3Dfx, emulator C-64, cos dla 
hackerow, polskie programy, ikony, kursory, MIDI 
muzyczki, dodatki do dziatu „Na luzie", screen-savery, 
theme-packi, tapety, programy pod W’95 - w sumie 22 
Mb. 

|*Bonus 2: 
- raj gracza: tipsy, trainery, patche, edytory, gry, save'y, 
dodatkowe levele, etc. 

•Scena: 
- stuff (m.in.) z Takeover i Wired’98, mag po polsku, 
modki, grafy itp. Jakies 45 Mb. 

|*Quake, Unreal, Duke: 
- duzo fajnych rzeczy dla mitosnikow tych gier. Okoto 35 
Mb. 

•Gunmetal 

•Hardwar 

•Hopkins FBI 

•Jagged Alliance 2 

•Johnny Herbert’s Grand Prix Championship 1998 

•Lode Runner 2 

•Medieval 

•Moon Buggy 98 

•Motocross Madness 

•Operational Art of War, Vol. 1 

•People’s General 

•Race to Galamax 

•Rainbow Six 

•Recoil 

• Return Fire 2 

•Star Trek: Starship Creator 

•StarSiege 

•Survival 

• Urban Assault 

•V2000 

[•Theme-packi z rozmaitych gier: 
- Dune 2, Unreal, Pirates itp. 

|aSreen-saver 
na motywach SIN 

Programy 

I*DirectX 6PL 
- warto zainstalowac 

•KURS MASZYNOPISANIA- PELNA WERSJA 

Popraw szybkosc i technik? pisania. 

Ta umiej?tnosc przyda si? kazdemu 

uzytkownikowi komputera. Polecamy. 

Shareware 

|*Elka 98 
- kurs na prawo jazdy (po polsku naturalnie) 

•Modemlog 
- podaje koszt aktualnego potqczenia z Internetem 

•Pre Tekst 
- polski edytor tekstu 



• wiqutJ MECHCOMMANDERA 
Tym, ktorym me wystarczq misje zawarte w grze, 

dajemy cynk, iz autorzy wypuscili dwie dodatkowe 

mapy do misji multiplayer Mozna je sciqgnqc ze 

strony producenta [Microprose] - albo poczekac z 

miesiqc i zgrac je z naszych CDkow »;] 

•DIRECTX 6.0 
Nowa wersja DirectXa powinna ucieszyc tych, 

ktorzy me posiadajq akceleratorow. Ponoc daje 

okolo 20-25% :‘dopaleme" gier w pordwnamu do 

wersji 5.0 Zwipkszy sip tez ilosc mozliwych trybdw 

graficznych 

•GOTHICA 
To kolejna gra RPG z akcjq osadzonq w starozytnym. 

magicznym swiecie fantasy, rodem z firmy Tinman 

Studios. Zasadami mo przypominac tod biedy] 

Daggerfall, t| me ogramczac gracza sztywna 

narzuconym ramami fabuly, Gothica to me tyle gra, 

co swiat, w ktorym mozesz praktycznie dowolnie 

sip poruszac i czynic to, na co masz ochotp, a 

wszelkie przygody sq konsekwencjami twoich 

dzialari, a nie narzuconymi przez scenarzystdw 

questami Zwroccie uwagp na engine: peine 3D, 

24-bitowe tekstury (I1!) engine sam 'dostraja'’ 

jakosc detail grafiki do mocy obliczeniowei danej 

maszyny, ogromna ilosc efektdw swietlnych, 

wykorzystame akceleratorow (w tym Voodoo2), 

Naturalnie mozliwa bpdzie zabawa w sieci i to w 

paru trybach Giera powinna chodzic nawet na P- 

133, jej premierp zapowiada sip na komec 

No dobra, muszg Iroszkg 

(znowo?! - redakcjB) po- 

wsponiinafil Jakies Inzy 

wiekiteoiu (olbo cos koto logo) 

oiaoiakow slrategii koiiplcri 

wych ogarnqt amok o nazwji 

"gorgczkgtycoonowa". Spowb? 

dowala go gra, w ktdnej maczsl 

swe palucliy niejaki Sid Mi 

(oie muszg go chyba przodsffi 

wiac?), ooszgca tytol Raw 

Tycoon. 

tej giery. Pocwierkaly,.^ 
chly. Ale “czekajcie, a 
Warn dane", Wirus.Bpw^ 
ko waist? do nowego i 
dlugiapi^ecwieT “ 

mmqc "z hakiem11 200 lot 
Brienie swego imperiurn 
Henia tak komputerowej, 
Bzkiej konkurencjl. (BTW: 
Fqvyani przez komputer 

stworzeni s? na podst. 
ijrfi prawdziwych "kolejo- 
l! barontiw"). A poniewaz 
a "normfilna" godzina od- 
HMHBil wiecei miesiqco- 

WWW 

RT pozwalal nam na wctdlB 
si? w rol? "kolejowego bPK 
na". Budowalismy swe impe* 
rium gospodarcze, ktdrego 
"krwioobiegiem11 byly tory ko- 
lejowe, a rol? zyciodajnej krwi 
spelniaty pociggi, 
przewozgce z miej- 
sea na miejsce roz- 
maite dobra, Z dzi- UBO 
siejszej perspekty- ; 
wy RT byl po pro- I 
stu efektown? {[ak I 
na tamte czasyJ I ^^Bh 
po dzis bardzo 
walnq gr? ekona-*B 
miczn? z dsl kat^B 
nym posmakrem BfPSM 
strategii. Wirus^njL 
owej gorgezki byl wB| 
szy i odpornieiszy na MR 
su niz norma przew9H^H 
jakims czasie wprawdzfeWfo?*- 
drowal na zakurzone pdlfti, ale 
choroba nadal podst?priBBi 
zyta umysfy graezy i prSgraB 
stow. Po ukazaniu si? RPw 
wersji “de luxe" ptaszkijfili 
drzewach zacwierkaly, ze pojs* 
wi si? druga cz?sc 

metrudno 
•yi. ze cala gra zap- 

mi? n^jrnjekiesr 100 dni zaba- 
Wy non-stop po 24 godziny na 
dob?! Wooow) W tym czasie do 
tpOTj^SpfD^yCji b?dzie m.in. 
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‘urystyczne - naturalne 
one pojawiac stopnio- 

czasu), po-' 
tkibiSS (choc od robin? mniejszo] 
l^zbB wagonfiw do przewozu, 
m- tyjjiflw towardw (od urartu 
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•STWORZ SETTLERS 3 
A przynajmniej pomdz w tworzemu te| gry Czyli - 

zostari beta-testerem, Zainteresowani powinnT 

zajrzec na website Settlers 3, czyli https// 

www.bluebyte.com/uS/proclucts/settlers 3/ 

betaOl htm 

• NOV'/Y BATTLECRUISER 
Jeslf podobala si$ warn giera, zamieszczona w 

kwietniowym CDA, Battlecruiser 3000 AD, to 

wiedzcie, ze: popwi si^jej nowa wersja z numerem 

m2 0 w tytule (‘'odrobaczona"), a ponadto 

zapowiadany jest (w 1999) jej sequel o nazwie 

Battlecruiser 3020AD. 

* DUALITY 
To kolejna gra z gatunku FPP, ktora jednak ma dose 

znaczqco (w warstwie fabutarnej, choc nie tylko) 

odbiegac od przeci^tnosci. Ma to takze bye 

odczuwalne w oprawie graficznej (czy rzeczywiscie 

- popatrzeie na screen) 24-bitowe tekstury i duzo 

efektdw swietlnych przemawiaiq na jej korzysc 

Ciekawastkq jest dolqczeme edytora, za pomocq 

ktorego bqdziemy mogli w duzym stopnin 

modyfikowac wyglqd samego programu! Autorzy 

odgrazajq sip tez, ze gra - mimo iz w sumie i tak 

Itrzeba eksterminowac wroga - bynaimniej me 

bpdzie typowq strzelankq 

•MILION STARCRAFTOW! 
Tak |est, juz ponad 1 milion legalnych kopn posiadajq 

w domach ci, ktorzy dali sip skusic Blizzardowi i 

nabyli jego mocno lansowanq (zresztcj me 

bezpodstswnie) gierp Dodajmy, ze dane dotyezq 

pierwszych 3 miesipey sprzedazy Czyri*' to ze 

Starcraf ta jednq z najszybciej i najlepiej 

sprzedawanych gier w historii RTSow 

•WTRASE PO RAZ 5-TY 
Naturolme w grze Test Drive 5 Accolade 

intensywnie pracuje nad tym tytulem Wradnmo. 

ze bpdzie w nim 28 samochodow i trasy wyscigowe 

(naturalnie wzorowane na istnieiqcych w 

rzeczywistosci) z calego swiaH (Moskwa, 

Honolulu, Blue Ridge Parkway, Tokyo i Monachium 

itp) Rzecz jasna bpdzie mozna grab w sieci (do 6 

graezy) oraz w trybie split-screen (czyli we dwoch 

na jednej maszyme naraz); 

bukces (zasluzony!) gry Commandos. Behin Enemy 

Lines spowodowal latwy do przewidzenia skutek: 

peace nad sequelem. Dzis wiadomo jednak tylko 

tyle, ze druga czpsc tej gry... bpdzie i stanie sip to 

gdzies w drugiej polowie przyszlego roku. 

pierwszi 

■CKKCII 1 

tw6rcy powotali do zygia kom- 
puterowych menadzerow, ktd- 
rych mozemy wynajmowac, by 
“odwalali” za nas czarnq robo¬ 
ts (naturalnie nie za darmo). 
Kazdy manager ma swojq "oso- 
bowosc”, ktora wptywa na 
osiqgane przez niego efekty 
pracy (warto wi?c zastanowic 
si? przed wyborem zarzqdcy, 
tym bandziej, ze mozemy miec 
tylko jednego naraz). 

imjiiiz.azy RHUrytet... nviut.— 

tez b?dzie skorzystac ze staeji 
nalezqcej do konkurenta, choc 
naturalnie nie za darmo.) Nis 
moze takoz zabraknqc gry w 
sieci (do IB osdb naraz... 
moze b?dzie i wi?cej; firma pla' 
nuje otwarcie czegos w rodza- 
ju Battle.net dla milosnikow tej 
jednej giery, gdzie b?dzie si? 
mozna zmierzyc z innymi mania- 
kami). 

Nowodciq jest tez grafika. 
it.Qfjjtowicie w 3D, 

Jfanym i i 
ipia ekranu, 
ima obrazu 

|ny do 
tziel- 

ycooNl 
poprzez smieci, az 
Naturalnie w grze 
czamy si? tylko do 
dbbr z miejscMaaj 
ze mozemjd^ted; 
dokonujHHbku 
Zji firm^HH| 
kantrol? W® 
przedsi^bidcEt^eoi 

mm to 
BPflSSB mtigl wyznaczac 

priorytet waznosci dla kazde- 
go swego pociqgu (np. ekspre- 
sowi ust?pujq z drogi wszyst- 
kie pociqgi lokalne). Przy czym 
na torach nalezqcych do kon- 
kureneji nasz pociqg ma zawsze 

'BCWfero 
ma sensu "ba- 

zatosne 640x480 
800x600. Ponoc 

§J{7.6B jest w sam raz, by 
'tom wszystkie 

fie wydfipa 

JRjlwyp 
lEle... A i wymagania 

sprzqtawe nie sq specjalnie 
wysrubowane (jak na oferowa- 
ne atrakcje). Ponoc wystarezy 
tylko P-133 z 16 Mb Ram no i 
karta grafiki oraz monitor, dla 
ktdrych 1024x768 to bulka z 
mastem, by podziwiac (bez ak- 
celeratora) w sumie z 300.000 
polygonow naraz.... Osobiscie 

naprawd? warto kombinowac 
co i dokqd wozid, tworzqc swe¬ 
go rodzaju obiegi zamkni?te. 
Przykladowo - rud? zelaza po- 
bieramy z kopalni i wieziemy jq 
do huty, tarn, po przerobieniu 
na stal, dostarezamy jq do fa- 
bryki samochodow, te zas z 
ch?ciq powitajq mieszkahey 
miast. B?dqc w miescie, moz¬ 
na pomyslec o przewiezieniu lu- 
dzi do pracy w rozmaitych fa- 
brykach i na farmach, czy wy- 
wozie odpadkow, ktdrych skla- 
dowisko moze znajdowac si? w 
poblizu kopalni... i kolko (jedno 
z wielu) si? zamyka. Nie mamy 
pustych przebiegow, kazdy kurs 
przynosi zysk. Proste? Teore- 
tyeznie tak, ale zawsze trzeba 
jeszcze uwzgl?dniac aktualny 
popyt i podaz. Co z tego, ze za- 
wieziemy do huty 100 ton rudy, 
skorotam potrzebujq tylko 30?. 
Kupiq wszystko, nie powiem, 
ale za nadwyzk? zaplacq gro¬ 
sze... Ponadto, zeby gdzies 
wystac pociqg (max. 6-cio wa- 
gonowy, nie liczqc lokomotywy 
i drezyny), trzeba tarn najpierw 
polozyc tory kolejowe (mozna je 
kfadc w 8 kierunkach), co jed¬ 
nak swoje kosztuje. Nie wspo- 
minajqc o takich drobnostkach 
jak utrzymywanie lokomotyw, 
nabywanie nowych sktaddw, 
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jednak mam wrazenie, ze dla 
graezy ta gra b?dzie raezej jak 
chrupiqca buleczka ze swiezut- 
kim plasterkiem szynki we- 
wnqtrz. Mowiqc krotko: czuj? 
juz nawrot kolejowej gorqczki i 
takomie przelykam slin?... 

Railroad Tycoon 2 
Ponton Software 
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dzaju bonusow w umiej?tno- 
sciach i statystykach. A w ta- 
kim wypadku gracze na pewno 
b?dq [myslqc czysto mecha- 
nicznie) np. zabijac dobre po- 
twory, zeby dostac bonus np. 
do czarow, Jest to oczywiscie 
jedynie przyklad - w same) grze 
b?dzie to zapewne wyglqdalo 
troch? inaczej, ale,.. 

Niestety na premier? progra- 
mu przyjdzie jeszcze troch? po- 
czekac, bowiem Sony nie roz- 
pocz?lo jeszcze nawet oficjal- 
nych beta-testow, ale jesli au- 
torzy dotrzymajq wszystkich 
obietnic, Everquest stanie si? 
obowiqzkowq pozycjq zardwno 
dla zatwardzialych fanow RPG, 
jak i dla milosnikow akcji. Nie¬ 
stety nie mamy jeszcze infor- 
macji na temat tego, czy swiat 
b?dzie zaludniony, a jesli tak, to 
w jaki sposob. Czy autorzy po- 
kuszq si? o sztucznq inteligen- 
cj? dla wszystkich jego miesz- 
kancow, czy tez b?dq oni tylko 
ozdobnikami? Niewiele tez wia- 

domoocelusamejgry-czy 
b?dzie to wieczne zwie- 

dzanie jakze ogromnego 
swiata, czy tez gra- 

czom b?dzie przy- 
swiecal jakis wyzszy 

cel? 

Zobaczymy. Miej- 
my nadziej?, ze 
Sony nie zawali 

sprawy i ze Eve¬ 
rquest nawet po 

ukazaniusi?b?dziena- 
dal tak interesujqcy, jak 

wynika to z udost?pnio- 
nych dotychczas informacji. 

Poczekamy, zobaczymy.,. ■ 

uwaznie analizowane - na tej i 
podstawie b?dq si? zmieniac I 
statystyki postaci, 
ktdrych b?dzie cos 
koto czterdziestu. 
Od nas b?dzie tez 
zalezalo, w czym 
nasz bohater b?- 
dzie dobry, a w 
czym zty. A ponad- 
to jego poczynania 
nie b?dqogranicza- 
ne czyms, co jest 
nazywane charak- 
terem. Niestety, nie wyzbyto 
si? calkowicie wplywu na cha- 
rakter gracza, bowiem niekto- 

re zachowania [zte lub dobre] 
b?dq prowadzity do roznego ro- 

fompuierowe RP6 maiduje sip ostatnio w optakanym stanie. 
WiaPciwie zadna z nowych gier nie jest hlasyczna "polplejkq", 

|la tylko czyms, co dnmnie nazpo samo siebie RPG jedynie ze 
wzglpdu na uzycie statystyk postaci. Taki stan powoduje niestety, ze 
nowe pokelenie graczy nie ma pejpcia, o co w tym wszystkim tak 
naprawde chodzi; a nieliczne bardziej skomplikowane gry (patrz 
Might & Magic 6) odstraszaja ich niezbyt rewelacyjnit grain i akcjn, 
Idora niezbyt przypomina radosnq, kolorowq rzetnip z Diablo. Na 
szczpkcie klos jednak pracuje nad prawdziwym komputerowym RPG 
i zamiast wydawaC kolejna grp akcji, koncentrnje sip na tym, co 
najwatniejsze. Tak, tak - cipgle slychac o nadchodzpcym Daldur's 
Gate, kldre ma zrewolucjonizowaC gatunek..., a lymczasem lirma 
Sony Entertainment pracuje nad Everquest - w petni trdjwymiarowq 
"rolplejkq", w ktdrej rozgrywka hpdzie mozliwa - niestety - tylko 

przez Internet. 

" Marcin Serkies 

Pierwsze wrazenia po zoba- 
czeniu grafiki Everquesta nie 
sq najlepsze. Bynajmniej nie 
chodzi tu o to, ze grafika jest 
zia - nawet wprost przeciwnie, 
jest rewelacyjna. Ale wlasnie 
taki jej poziom sktanii mnie do 
potraktowania gry jako kolej- 
nego tytulu Action Adventure. 
Jednak mylitem si?... Nawet 
pomimo wszystkich fajerwer- 
kow graficznych Everquest 
b?dzie prawdziwym RPG. Je¬ 
sli juz mowa o grafice, to wy- 
pada wspomniec, ze w progra- 
mie tym wszystko b?dzie cal¬ 
kowicie trojwymiarowe - od 
najwi?kszych budynkow az po 
krople deszczu [oczywiscie z 
uzyciem akceleratordw). 
Punkt widzenia na Swiat gry 
zalezed b?dzie tylko i wytqcz- 
nie od gracza - jeSli uvoli FPR 
Mzie mial FPR jeSli TPP-b?- 
d?ie TPP: po prostu pefna 
swntjoda wyboru, A b?dzie na 
co patrzyc... Oprooz tego, ze 
sam swiat wyglqda rewelacyj- 
nie.towkoncu graczmapetnq 
swobod? co do wyglqdu swo- 
jej postaci. Kazdy element 
stroju, ekwipunku i uzbrojenia 
b?dzie oddany w najmniejszych 
szczegbiach. Oczywiscie kazda 

z dwunastu ras i czternastu do- 
st?pnych profesji tez b?dzie cha- 
rakterystyczna - a poza wyglq- 
dem pozwoli wcielic si? grajqce- 
mu w praktycznie dowolny cha- 
rakter, ktory b?dzie mogl bye 
rozwijany w trakeie zabawy. 

Sam Everquest b?dzie po prostu 
przeogromny - pi?c kontynen- 
tow, rozne plany egzysten- 
cji; wszystko to dziatajqce 
na serwerach (miejmy na¬ 
dziej? - darmowych), mo- 
gqcych obstuzyc pfynnie 
tysiqce graczy. Poczy¬ 
nania kazdego z uezest- 
nikow rozgrywki b?dq 

Everquest 
Sony Entertainment 

•NOWE SO.IIJSZE 
Microsoft dogadal si? z nowq firmq o nazwie Gas 

Powered Games i b?dq wspblme tworzyc jakqs 

fowianq mglq tajemmey) gr? RPG. Jest to o tyle 

istotne, ze firmie GPG szefuje nie/aki Chris Taylor - 

czyli czlowiek, ktorzy stworzyl gr? Total 

Annihilation 

• eksterminatqr 
W grze Raider wcielamy si? w rol? kosmieznego 

najemnika, ktory ma eksterminowac mieszkancow 

pewnej planety. Naturalnie tubylcy braniq si? |ak 

mogq (a mogq sporo przykrych dla nas rzeczyJ 

Przy czym gierka b?dzie tak naprawd? tylko (?) 

ogolng mlockg w 3D. Ale i takie gry sq potrzebne 

•REAL POOL 
Ta gra powinna ucieszyc ludzi, ktorzy lubiq klasyczny 

bilard A szczegolnie taki w fotorealistycznej grafice 

3-D, o duzej ilosci wariantow rozrgrywki i sporej 

komplikacji Takg wlasnie gier? ma|struig chlopaki 

z WizardWorks, Obiecojg mozliwosc poruszania si? 

w sferze 360 stopni, 6 odmian gry, 18 

komputerowych oponentdw i tray multiplayer Do 

tego bardzo realistyczne, z uzwgl?dnieniem 

wszelkich mozliwych praw fizyki, reakcje bill 

(szczegolnie gdy nadafemy im rozmaite rotaeje) A 

dla poczgtkujgcych - specjalny tryb nauki Premiera 

- na dniach! 

•TWE PRZEZNACZENIE„. 
f„to gra Destiny (o ile naturalnie lubisz RPG w 

sieci) A jesli lubisz - lepiej usiqdz... W grze mozesz 

wcielic si? w 5 postaci, wszystkie zaczerpmpte 

wprost z egzotycznego Wschodu (Nin|a, Monk, 

Swordman). W ogole ta gier b?dzie bardzo 

przesigkni?ta wschodnig filozofiq, klimatem itp. 

•SQUAD LEADER NIE ZYJE„. 
...niech zyje Combat Mission! Zwolennicy symulacji 

zolnierzy na polu walki od dawna astrzyli sobie z?by 

na gr? Squad Leader. A tu niestety, ich producent, 

Big Time Software, nie mogge dogadac si? z Avalon 

Hill co do ostateeznego ksztaltu gry, zerwal 

wspdlprac? i tym samym Squad Leader zamiast na 

pola bitwy trafil od razu do piachu. To byla ta zla 

wiadomosc. A ta dobra? Dobra jest taka, ze nie 

ma wi?ce| zlych ;). A mowiqc serio (a wlasciwiej: 

serig ;)) firma tak latwo me pogodzila si? z faktem, 

ze efekt ich ci?zkiej pracy nie ujrzy swiatla 

dziennego. I po prostu przemianowala SL na... 
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Combat Mission, wprDwadzajqc przy okazji te 

poprawki, na ktore nie chcialo si? zgodzic 

kierownictwo Avalon Hill, Giera ukaze si? wiosnq 

1999 roku A co to konkretnie b?dzie? 0 tym 

pewnie poczytacie w dziale "w produkcji" w tym 

CDA, wi?c w sknocie: symulacja zolnierzy w 3D 

grafice i dzwi?ku, w realiach II wojny Tak w 

przyblizeniu: mariaz Close Combat, Spec_0ps i 

Commandosdw Brzmi piekielnie zach?cajgco, czyz 

nie? PS Patrzqc na screen bienzcie pod uwag?, ze 

prezentuje on bardzo wczesnq wersj? gry 

•POWROT DO PRZESZLOSCI 
Byles posiadaczem Spectruma, Atari XL, C-64? Z 

lezkq wzruszema wspominasz giery typo Pacman, 

ewnego pipknego dma 

kn ludzi pod kierownic- 
twem Chrisa Todds stworzyto 
lipiog o wiele mfiwlpj nazwle 
Murder Of Crowe. Stwierdzili 
oni, ze chcg robiC gry - ale nie 
lakie, do ktdrydi irzeba wymy- 
dat cole dwiaty - raczei lakie 
oparte na filmach, ksiazkach czy 
gazetech. Wychndzec z powyz- 
szego zatozenia zacz?li prac? nad 
Shadowpact, jedne z dziwniej- 
szych gier naszych czasdw. 

Yasiu 
Arcanoid, Space Invaders? Mowigc ogolnie - 

nostalgia ci? bierze i czasem masz dose 3D, 

multimedidw, bajerkow itp i po prostu t?sknisz za 

starymi dobrymi gierkami? Microsoft otrze Izy z 

twoich oczu Stworzyl bowiem cos, co ucieszy 

maniakow staroci. Nazywa si? toto Revenge of 

Arcade, i jest “powrotem do przeszlosci historii 

gierkomputerowych" Zainteresowanych odsylamy 

na adres: http://www microsoft.com/games/ 

revenge/ 

•CZERWONY BARON W 3D 
Baron von Richtofen, najslynniejszy pilot mysliwcow 

z czasdw I wojny swiatowej zmartwychwstaje po 

raz koleiny, i to w 3D. W grze natkmemy si? na 40 

typow samolotow, z czego graez moze zasigsc za 

sterami 22 odmian Gra wykorzystoje akceleratory 

3D 

•I JESZCZE RAZ SYMULATOR 
Tym razem z Microsoft, B?dzie to kolejna wersja 

Microsoft Flight Simulator. Microsoft wykorzysta 

w niej dane z firmy Jeppesen, zajmujqcej si? 

gromadzeniem danych dla prawdziwych pilotow, 

dzi?ki czemu b?dziemy mieli dost?p do realnie 

istniejqcych 3000 portdw lotniczych, 70.000 

punktdw nawigacyjnych, 32 000 lotnisk [|] itp 

•ZYCIE PIRATA,,. 
poznacie w grze Corsairs, autorstwa firmy 

Microids Autorzy nie kryjg, ze pierwotng inspiraejq 

by la juz mega-klasyczna gra Pirates ale.. 

wprowadzili sporo wlasnych mnowac|i. Corsairs, 

toczqca si? w XVIII wieku to polgczenie 

przygodowki, gry RPG i RTS Tj postacie 

bohaterdw b?dg scharakterzyowane tak, jak w 

grach RPG, w fabule b?dzie wyst?powac wiele 

Jej akeja rozgrywac si? b?dzie 
w niedalekiej przyszlosci, w re¬ 
aliach bardzo podobnych do 
naszych, ale jednak troch? in- 
nych. Bowiem tam wszelkie 
teorie spiskowe b?dq prawdzi- 
we, a setki, tysiqce tajnych 
organizaeji, sekt i innych grup 
szalencow b?dq walczyc o wta- 
dz? nad swiatem. Ty, jako 
graez, przejmiesz dowodzenie 
nad jednq z takich grup i wyda- 
jqc odpowiednie rozkazy b?- 
dziesz dqzyf do tego samego 
celu co reszta towarzystwa. 
Wszystko to b?dzie si? odby- 
wac w strategiczno-roleplejo- 
wo-rijaltajmowym miksie, okra- 
szonym wspanialq grafikg 3D, 
znanq np. z Incubation, Troch? 
dziwne moze wydawac si? ta- 
kie polqczenie gatunkow, ale 
jest ono jak najbardziej sluszne. 
Strategia - bo b?dziemy wyda¬ 
wac rozkazy naszym ludziom; 
role playing - bo nasi podwtad- 
ni b?dq zdobywac doswiadeze- 

nie, umiej?tnosci; a real time - 
bo wszystko to b?dzie si? od- 
bywac w czasie rzeczywistym, 
Od strony grafieznej przypomi- 

na to troch? cykl X-Corrc Bo¬ 
wiem graez b?dzie mogt patrzyc 
na ziemi? z dowolnej strony, ale 
dodatkowo istnieje tez opeja 
przenoszenia si? do wybranego 
miasta, a nawet budynku. A na 
tym poziomie mozna si? juz po- 
bawic, wydawac konkretne 

rozkazy, zamieniac budynki w 
centra dowodzenia, fabryki czy 
inne rzeezy, o ktorych budow- 
niezym nawet si? nie snilo. 

Oczywiscie, b?dziemytezobsa- 
dzac w budynkach agentow, 
ktorzy rowniez potrafiq rzeezy, 
o jakich na pewno nie uczyli si? 
w zadnej szkole. 

Pojedynczy graez wybiera jednq 
z 16 organizaeji, ktorq b?dzie 

chcial dowo- 
dzic. Kazda z 
nich rozni si? 
celem, uzywa- 
nymi artefak- 
tami, specjal- 
nymi zdolno- 
sciami i ludzmi. 
Juz w trakeie 
rozgrywki b?- 
dzie mozliwosc 
wspoldziafania 
z ponad 40 
agentami, roz- 
niqcymi si? od 
siebie cechami, 
historic itp. 
Aby wygrad, 
konieezne b?- 

dzie dzialanie w ponad 25 trdj- 
wymiarowych miastach. To 
wszystko w trybie dla pojedyn- 
czego graeza. Prawdziwa zaba- 
wa zaeznie si? dopiero w sieci, 
gdzie przeciwko sobie zagra 
maksymalnie czterech graezy. 
B?dq zawierac sojusze, zdra- 
dzac, szpiegowad si? nawzajem 
- po prostu robic wszystko, aby 
wygrad. Cel uswi?ca srodki! 
Warto przy okazji rozgrywki sie- 
ciowej wspomniec o jednej waz- 
nej rzeezy: mianowicie o wspa- 
nialym wykorzystaniu... wad In- 
ternetu. Otoz w Shadowpact z 
najwi?kszej bolqczki gier przez 
Internet - opoznieri, zrobiono 
element gryl Wydajqc rozkaz, 
np. zabicia kogos, nie wiemy do- 
kladnie, kiedy to si? stanie. Gra 
poczeka bowiem, az informaeja 
dotrze do wszystkich graezy i 
dopiero wtedy jq ujawnia - dzi?- 
ki temu gra w czasie rzeczywi¬ 
stym nabiera jakiegos nowego 
smaku; czegos, czego jeszcze 
nigdy wczesniej nie bylo. 

Caly Shadowpact w ogole b?- 
dzie taki - nowy i zaskakujqcy, 
no i wymagajqcy wysitku sza- 
rych komorek graeza. Pozosta- 
je tylko poczekac az MoC wraz 
z Blue Byte [partnerem w tej 
produkcji) skonezy prace i 
przedstawi nam cos, w co da 
si? pograd, wtedy napiszemy 
wi?cej. A na koniec male sfow- 
ko do milosnikow RPG - jesli 
znacie system karciany "Illumi¬ 
nati", to juz wiecie, czego mniej 
wi?cej nalezy si? po zapowiada- 
nym tu tytule spodziewac. 

Shadowpact 
Murder of Cruws/Blue 



Ieden z baittj ekprc- 
hicti sporlbw, ohok tenJ- 

ekrany komputerdw. Mows o 

bilardzie, ktdry w naszym knaju 
wcigz kojarzonyjestz podrzed- 

nymi spBlunami, w ktdnych pb- 

gularna walki przy u2yclu bilap- 

dDwych kljdw odbywaja sis z gzb- 

sioUiwodclB cd najmniej dwa pazy 

w cip jednego wieczora. 

JASPIN 

Jimmy White's 2: Cueball, 
mimo tak pozornie ubogiego 
graficznie, bilardowego tematu 
(stdl i kilka piteczekJ, wykonzy- 
stywac b?dzie nowinki graficz¬ 

nie, ffpriie z kartami 3D, eras 
technotagi? MMX. Podyktowa¬ 
ne jest to berdzo rozhudowa- 
nym otoozeniem wok6t nozgry- 
wajaoej si? akcji na zielonym 
M* mefekim stole. W po- 
mreszczeniu znajdzie si? mtejsce 
n-i i-omantycay kominek. tele- 
wizor, gr? w strzafkl, bogato 

ksi^zkami 

oraz szaf? grajgcq. Powyzsze 

przedmioty mog? zaintereso- 
wac gracza w rownym stopniu 
co wlasciwa gra w bilard. W 
kominku b?dzie mozna zmniej- 
szyc bqdz zwi?kszyc sit? ognia, 
przyciemnic swiatla, pooglqdac 
telewizj?, pograc w strzatki 
oraz wtqczyc za posrednictwem 
szafy grajqcej nastrojow?, po- 
zwalajqc? si? skupic melodi? z 

niem, mozemy wykonac maty 
skok w czasie i zmienic wystroj 
wn?trz na przyktadowo wiek 
XIX b?dz na lata pi?cdziesi?te 
naszego stulecia. Zapowiada 
si? catkiem porzqdna, petna 
roznych nadprogramowych, 
nie zwiqzanych zbytnio z tema- 
tem atrakcji, symulacja bilarda. 
Mysl?, ze mitosnicy tego w 
pewnym sensie bardzo "kone- 
serskiego" sportu z przyjemno- 
sciq zasiqdq przed ekranem 
komputera, aby sprawdzic swe 
zdolnosci manualne i umiej?t- 
nosc planowania uderzen kula- 
mi. Chyba b?dzie warto. ■ 

wlasnej plytki umieszczonej w 
czytniku CD-ROM. Pomijajqcte 
rozpraszajqce uwag? atrakcje, 
sama gra w bile i "patyki” za¬ 
powiada si? na rownie urozma- 
iconq, co bogate otoczenie. 
Dzi?ki zadomowionej juz wsz?- 
dzie technologii 3D, realizm 
grania charakteryzowac si? 
b?dzie wyjqtkowq jakosci?, na- 
tomiast symulacja fizycznych 
zachowan odbijajqcych si? kul 
nie powinna wzbudzac zadnych 

wqtpliwosci. Mozliwosc spoj- 
rzenia na centralny obiekt za- 
interesowania, czyli stol, z do- 
wolnej strony, pod dowolnym 
kqtem, oraz ptynne animacje 
toczqcych si? kul naciesz? ob- 
serwatora (gracza) swym per- 
fekcyjnym i bliskim rzeczywisto- 
sci wykonaniem. 

Ponadto, jesli nasze zm?czone 
graniem oczy przyzwyczaj? si? 
i znudz? opatrzonym otocze- 

Jimmy White’s 2: Cueball 
Virgin Interactive 

wqtkdw rodem z klasycznych gier przygodowych, 

a sama walka b?dzie rozgrywana w systemie czasu 

rzeczywistego. Ponadto sami mozemy decydowac 

czy bardziej mteresuje nas lupienie, handelek 

tniekoniecziiie legalnymi towarami), czy tez moze 

b^dziemy si? wynajmowac do wypelniania 

rdznorakich misji Taki Privateer na morzu . Akcja 

toczy si? naturalnie w realme istniejqcych lokac|ach 

(morza tropikalne, okolice Australii) a my marny do 

wyboru ponad 10 radzajow owczesnych statkow, 

odtworzonych zresztq z wielkq dbalosciq o 

historyczne realia Dbalosc widac tez w np 

kontrolowaniu przez gracza ozaglowama (to joz me 

b^dzie "zagle na maszt - zagle w dol" czy podczas 

bardzo rozbudowanych sekwencp walki W sunne 

ma to bye najbardziej rozbudowana i realsityezna 

symulacja zywota piratow w historii gier Data 

premiery - hmmm, gdzies za mglg 

•AMEN 
To polqczeme idei gier FPP i. , przygodowki Dose 

orygmalny scenariusz Iponura historia o ogdlnym 

obl?dzie w swiecie irnku 2032, zbrodni i walce o 

wladz?) zapewm mrocznq atmosfer? i wzbogaci gr? 

- nie b?dzie tam jeno' zabij wszystkich i idz dalejA; 

Co wipcej, nawet gdy dojdzie do rozrdby, me 

wystarezy tylko strzelac Mysl - albo szybko 

zgimesz1 Gracz wciela si? w rol? zolmerza elitarnej 

jednostki anty-terrorystyeznej, ktora must* 

zaprowadzic lad w dotkni?tych masowym 

szalehstwem amerykahskich miastach Zapowiada 

si? mezla, horrorzasta giera - jak Amen w pacierzuil 

•DARK REIGN 2 
Activision oglasza, ze sequel jednego z na|lepszych 

RTSow ubieglego roku pojawi si? latem przyszlego 

roku. B?dzie to “first true 3D real-time strategy 

game’, co szczegolnie bpdzie odczuwalne podczas 

bitew Ma nas tez porazic znskomita grafika 

•NOWE GRY ON-LINE 
Total Entertainment Network zapowiada 4 nowe 

gry on-line B?dq to: ARC, Warheads, WizWar i 

Wulfram Wszystkie mozna okreslic mianem 

’combat strategy" 

•REDNECK NA POLOWANIU 
Interplay ocieszy wszystkich fanow 'czerwonycii 

karkow" Redneck Deer Huntin', dzialajacy tak w 

DOS jak i pod Windows, pozwoli Warn polqczyc orok 

Redneck Rampage z popularnymi ostatnlo graifitl 



symulujqcymi polowania na zwierzqta. Gracz b^dzie 

mial d owyboru 4 teneny polowan, 4 rodzaje brom 

i 4 typy "podchodow" Skoro o broni mowa: 

polowac b?dzie mozna z rewolwerem Magnum 44, 

12-strzalowym shotgunem, kus2q oraz sztucerem 

z lunetkq snajperskq W?drowac b?dziemy przez 

lasy, bagna, smezne pola oraz. wody jeziora 

Biedne zwierzaki... 

•I ZNOW SYMULATOR 
Tym razem ze stajni Dynamix’a. Nazywa si?: Pro 

Pilot '99: The Complete Flight Simulator Giera 

powinna pojawic si? w sprzedazy pbznq jesieniq 

tego roku Gr? stworzono przy wspolpracy The 

National Association of Flight Instructors Do 

wyboru 6 samolotow, a grafika b?dzie wspomagana 

przez akceleratory 

•MAX PAYNE 
Wspominalismy juz o tej grze w newsach ale warto 

do niej powrocic. Max Payne to twardziel z FBI, 

ktdremu zli ludzie zabili rodzink?, a na dodatek 

wrobili go w morderstwo |ego szefa Ponadto 

depcze mu po pi?tach wkurzona mafia. Normalny 

czlowiek by si? zalamal - ale czy Max jest normalny? 

Nie, on z broni? w r?ku rusza na ulice brudnych 

miast, nawiasem mowiqc rojqce si? od szumowin, 

i na wlasnq r?k? wymierza sprawiedliwosc. To 

bynajmniej nie wszystko - ale mech to pazostanie 

pbki co tajemnicq Powiedzmy, ze Max ma jeszcze 

par? asbw w r?kawie a jego sytuacja nie jest do 

konca tak tragiczna, jakby na to wyglqdalo Zaletq 

tej gry jest niezly klimat, wzorowany na porzqdnym 

kryminale i brak podzialu na dobrzy/zli. Wszyscy sq 

w mniejszym lub wi?kszym stopniu zli., co okaze 

si? w miar? rozwoju fabuly Akcja gry podzielona 

jest na 3 glowne epizody, zas kazdy epizod to okolo 

5-B kolejnych leveli Zwroccie uwag? na grafik? 

gry i trzymajcie si? stolu, gdy podamy jej 

przypuszczalnewymaganiasprz?towe: Pll 300, 64 

MB RAM, Voodoo2, P-200MMX + akcelerator to 

tutaj absolutne minimalne minimum.. Buuu.. 

•FANTASY FUTBOLL 
Electronic Arts zapowiada now? gr? on-line, o nieco 

przydlugawej nazwie: The EA SPORTSCTM] Edge: 

Fantasy Football's Secret Online Weapon Trudno 

do konca powiedziec czemu b?dzie poswi?cona, ale 

tytul brzmi naprawd? niezle. ;} 

•WHAT'S UP DOC? 
Space Bunnies Must Die to giera, w ktorej musimy 

powstrzymac panoszenie si?., przybylych z 

kosmosu krolikow!!! Dodajmy, ze nie majq one wiele 

wspolnego z naszymi kudlatymi kroliczkami. Na ich 

widok pewnie nawet Alien zaskowyczalby ze strachu 

i sam si? zjadl;). W grze wcielamy si? w seksown? 

Allison, ktora jednakze z dzikq wprawq postrafi 

poslugiwac si? najrozmaitszq broniq... Gier? 

stworzyla firma Jinx (pami?tacie jeszcze Bad Mo|o 

- gr?, w ktorej wcielalismy si? w karalucha?], zatem 

rnozemy si? spodziewac czegos wi?cej niz tylko 

trywialnej lupaniny. Akcj? obserwujemy z TPP, 

r ^ a 

ctidiipmisiieiii Real Time Sica 
legy (iiinniby "siraieuf .a w 
rzecrywtsloscL..) titczap iibwb 
go ole loot jiti 
itld. Od ssraych pocfqtkdw lego 

cl,prmtniiycliiiaM8Stflr;e 
klinanesD w iywy ftmnioii bpaci 
m wy |bs 
jakiagot m 
Mnrynt -% 

[ m fifiwifip/annie 
riyjiiznsflD swmia, 

eftonomjC7- 
liyi;ii el] olBIll 

fiolwiek Iiiiiyi 
cznycti jakicti- 
:li do ptvecicz l tak 

ledpEi ijttirI IBl) ilSflujB ISflpfE 

Howar Him 'bmMMt limp 
(dodajmy, a iwyczaj nifijako i 
untmpMtaii dnaj strona. Resdir 
w owycn “a trslByisck r/sezv- 
WStfl (J/flSfSW ych’ Ht lEilyniR wa 
riac|a na dany tmnal. 

Gem.ini 

Od tego ogolnie przyj?tego 
przez tworcow i akceptowalne- 
go przez graczy schematu pro- 

■ 

JjHilf 

ryzm - bleeeD, ale raczej wro- 
cic myslq, mowq i uczynkiem do 
lat, gdy dziwacznym zbiegiem 
okolicznosci (bqdz tez po pro- 
stu - za sprawq nieodpowie- 
dzialnego kaprysu losu) pojawily 
si? na powierzchni naszej plane- 

na razie jednak (w trakcie gry), 
b?dq brae w lapki jedynie kamie- 
nie, potqzne drqgi, zaoatrzane 
kije Ctuki itd. - kto wie co jesz¬ 
cze majq na podor^dM twdr^ 
cy?l, by isc i namacalnie oka- 
zac tym drugim Ci trzeci|j| Hq 

to powinien miec.najw}(jcej io 
powiedzenis (czy raczej.-iuws- 
gi na mmm stadium razwo- 
ju: wy-uk-Uk-aniaL Hm, wla% 
m to nie iest do kortce tak jak 
inforniujg -..easy(jakwspbmnls- 

l nich to b?dq> nooo - przyjr r 
my: mfzftZresztq nazwy 
klanbw mowiq same za siebfe: 

:mamytu zatem Cromanionczy- 
kow (od Czlowieka z Cro-Ma¬ 
gnon) i Neandertalczykow (zro- 
zumiale samo przez si?, jak 

buje odejsc Illusion Machines ze 
swym Dawn of War CSwit Woj- 
ny), gdzie spotykamy si? i nq- 
watorskim sposobem uj?cia zb- 
fozeb tego typu gior Tr :' 
przyznad, spdfB 
szansa, ze w koricu uda si?; 
przelamac stgftjotypyjgdyz UP 
akurat wizje wojnyjtba me da' 
si? ukryfr ze tpjffl&jnie cnat 

v.viezotfa# Zresztq 
moze byb inaczlj, baWiem 
wszystko, paczqwszy na scene- 
riach, w jakich przyidzse gra- 
czom prowadzid swpj fudeft od 
porazki do zvuyciqstm a skort* 
czywszy na owym wspomnia- 
nym ludku (z ktdhego gra.cz 
zmuszony b?dzie zrobid \uMt 

ktory dopiero co zszedl z drzew 
- jest wlasnie takie czyste i 
swieze. 

jak zawsze zreKBft; ■ stanow 

je dziwnq. daprawdy niapeki 

..2 drzew? Jak to? Ano wlasnie 
tak - oto bowiem podezas bu- 
rzy mdzgow w Illusion Machi¬ 

nes, ktorys z jej tworcow wpadl 
(calkiem stusznieJ na pomysl, by 
akcjj gry osadzid nie tyle w 

ty istoty, ktore w przyszlosci - 
najwyrazniej zachwycone sobq 
- mm W ludimi i postanowig 

na skutki - wzi^d . 
m Jak | 



fabula skrzy si? ponoc od humoru i aluzji do 

rozmaitych horrordw klasy "B" (i nizej) To moze 

bye niezly odlot! 

•PODWODNI TYTANI 
Czyli Submarine Titans. To nowa strategia z 

elementami ekonomii, rozgrywajqca si? . pod 

wodq A to dlatego, ze fpami?tacie WaterWorld) 

skazenie srodowiska itp. czynniki sprawily, ze zyc 

si? da tylko w podwodnych miastach A te - aby 

trwac - musz? wytwarzac energi? z mineralu o 

nazwie Corium 276. Dalej sprawa jest jasna . 

Masz do wyboru 10 typdw pojazddw bojowych, 

tworzysz bazy 120 struktur), wydobywasz mineral, 

utrudniasz zycie konkureneji i nie dajesz si? zabic 

w czasie IB misjj, tak w trybie kampanii, jak i 

pojedynezyeh scenariuszy.. A wszystko w 3D Do 

gry dofqczony b?dzie edytor etapdw, mozliwa tez 

b?dzie gra w sieci Premiera - pod koniec tego roku 

•OUTRAGE 
Znany z Segi NMS Software [jesli nie wiecie kto to 

taki, to si? nie martweie, u nas tez malo kto 

wiedzial. W kazdym razie maczali oni palce w 

Conflict of Nations, Tilt, Risk i Mass Destruction - 

bye moze ktorys z tych tytulow cos warn powie, a 

jesli nie, to i tak nie nie szkodzi, bo obeeny tytul 

sequelem nie jest) zamierza triumfalnie wejsc na 

rynek PCtdw. Pomoc ma mu w tym majq b?dqce 

jeszcze w fazie produkcji wyscigi o tytule jak w 

tytule ;). Poza oczywistymi zapewnieniami o 

szybkosci (ponoc najdynamiczniejsza akeja od czasu, 

gdy autorom zaci?lo si? wideo na szybkim 

podglqdzie) i wyglgdzie (najwi?cej polygonow w 

modelach, i to w porownaniu z dowoln? innq grq - 

ale zarozumialcy) mile brzmig informaeje o 

mozliwosci zwiedzania okolic torow (dwunastu), 

widocznych golym okiem uszkodzeniach [a to pojawi 

si? wgniecenie czy zarysowanie, a to cos tam 

odpadnie* J i efektach czgsteczkowych (co oznaeza 

porzqdnie chlapigcq wod? i takie tam podobne 

efekty) oraz prawdziwej mgle (obecnie s? to ponoc 

tylko triki) Reszta tez zla nie jest: efekty swietlne, 

wiele roznych pojazddw fporuszajgcych si? jak w 

Wipeoutcie na jakiejs poduszee, choc pewnie nie 

puchowej), pory dnia (czyli jazda takze w nocy), 

rzeczywista fizyka (podobno po raz pierwszy w 

wyscigach, a ma to si? przejawiac mi?dzy innymi w 

zmiennej grawitaeji, ktora na szcz?scie nie b?dzie 

wymagala od grajqcego pami?tania wzordw). Ech, 

nie za duzo tego dobrego? Nie jeszcze wiadomo 

mniemam). Tq tajemniczq trze- 
ciq wojowniczq rasq bpdq zas 
(niespodzianka! niespodzianka!) 
przedstawiciele dotqd milosci- 
wie (?) panujqcego na Ziemi 
rodzaju inteligentnych gadow - 
Sauronidzi (tak nawiasem mo- 
wiqc -skqdjaznam to imi?...;)). 
Oto trzy strony konfliktu (jak w 
Dune II). 

Oczywiscie zgodnie z jednym z 
niepisanych praw -strategii w 
czasie rzeczywistym, rasy owe 
dose znaeznie (wi?cej: komplet- 
nie) si? od siebie rozniq. Przy- 
kladowo Cromanionczycy z 
upodobaniem (i zwiqzanym z 
tym mistrzostwem) parajq si? 
technikq (choc nalezafoby napi- 
sac raezej "technikq”], Nean- 
dertalczycy - jakzeby inaezej - 

l> 

rasy... Jesli 
zainwestuje- 
my w cos, co 
si? nie zwro- 
ci... lepiej nie 
myslec... Po- 
myslec jednak 
- chociazby 
dla odmiany - 
warto o tym, 
jak wyglqda 
taki "domek 

Ujilftici" 

strq Cfsw 
w bpju swych mniej cywillzovue- 
nych ,hku2yndw" w rodzaju T- 
rexdw fgrrril| Raptorbw, Pte* 
rodpktyfL. Wszystkte mm 
zaS cbo£ i w tej 
kwesti) kazdy igatunkd-uv innq - 
odpowrednro: niebios, semi i - 
che che - smierci... Sfowem: 
konflikt jak najbardziej prehisto- 
ryezny, ale z nlewiilkj do- 
mieszkq idei wlasn 

mm , 
zowadl Abydakonad tego cudu, 
nalezy wybudi 
loScr 
cefem vvy 
szemem, 
resujacycK nas 

/d-osobnl(^,JeSffzaSowo 
mm dzieio m puwiedzie (is 

.. am) - cF 
tejnego. tepszego at 
ntch 

eri 
lie" zdolno^d ma stano- 
jdst&we. przyszlego byeu 

No,; 
ro; 
wrdd !raoj 
Gem.ini 

; sprawy! 
wi?c: novyatorstwo (J|wn of 
War przajawiB si? niwnjez w 
tym, zeMdazras maswoich 
wrogdw nie tylko w przedsta* 
wicielach oheych ros; bardzo 
nieprzyjazny jest i sam otaeza- 
jqcy dwjat - wybuchy wulka- 
ndw, powodzie. drapiezniki tyl- 

oiyfiao b?dq na najmniejsz? 
popsucia krwi graezom. 

Swniez i cos tak do- 
■jStsbilnega jak teren 

jejom - spiy- 
ifcfu \&m zasty- 

lOilNeiqc, bqdz w 
■przypsdku utrud- 

M pi^emieszczanse si?; po- 
ier strwlafj - co rowniez bye 

To nak kg - m 

przyszio 
oac (czytadTaz 

miBf'Bca. 

stecldml, A te ostatnie - no 

Bis 
BwrStmi 
snscvficzne i nisnriwrflwalnfl ^ 

szy bko^cTpDruszorua si? | d udia 
(determlhujqcegb drnrSj?tno5cj 
magiezne oraz * nrezb?dnq przy 
wynalazczosci, ktora rzekomo 

moze - "zlize” kilka dachow z za- 
budowan naszego osiedla; 
wreszeie eksploatacja zasobow 
(ktorych nota bene ma bye 
wi?cej niz jeden czy nawet dwa 
- na nich bowiem opierac ma 
si? magia) nie pozostanie bez 
wptywu na srodowisko. Hm, 
czyzby rozwiqzanie na wzor 
Settlers (Knights & Mer¬ 
chants)? Ale z drugiej strony - 
czy to zle? 

Noj wtasnie - czy to zle? Na 
swflj prywatny uzytek - nie sq- 
dz?. Prieciwnie - uwazam, ze 
najwyzszy jui czas zmienic cos 

pkrytym (wi?cej: przezar- 
IWtPi czasu zamysle 

sprzed 1st, a im wi?cej czynni- 
kdw ulegnie modyfikaejom, tym 

I lepiej. W tym zas akurat przy- 
padku twdrey nie poszli po linii 

inijmniejszego oporu. Oczywi- 
^cie sam pomysl sentymental- 
nej (?) wycieczki w przesztosc 
nie jest niezym szczegolnym - 
cos przeciez zmieniano zawsze; 
jednak tu stal si? on jedynie 
bazq pod wszystkie pozostate, 
cz?sto szeroko zakrojone i da- 
leko idqce, innowacje, mutaeje, 
ewolueje... Inna rzecz, zeztego 
powodu - jak na razie - trudno 
jest pokusic si? o wieszczenie, 
jak tez b?dzie smakowac ca- 
losc. Tego dowiemy si? dopie- 
ro po premierze, ktora zapo- 
wiadana jest pod koniec roku. 
Zywi? jednak nadziej?, ze 
wreszeie doczekamy chwili, gdy 
strategie czasu rzeczywistego 
wyjdq ze slepego zaulka, w jaki 
wp?dzili je powielajqcy w nie- 
skonezonose wzorce Dune II i 
Command & Conquer, widac 
niezdolni do samodzielnego 
myslenia, "tworcy’’... 
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To wyscigowka z samochodami... A wlasciwie ich 

modelami, kierowanymi przez radio. Jak widac 

inwencja twdrcow gier nie zna granic Czego 

mozemy si? spodziewac? Mozliwosci grania we 2 

na jednej maszyme naraz (split-screen), 15 torow, 

1B modeli, gry w sieci, duzej dynamiki jazdy i dobrej 

(bo wykorzystujqoej MMX i akceleratory) grafiki 

Nawiasem mowicic giera wykorzystuje tez helmy do 

gry wirtualnej 

• O.D.LOTOWE T.0W7\RZYSTW0 
Gra O.DT opowiada perypetie druzyny 

poszukujgcej Zielonej Perly, ktora to ma ocalic 

ludzkosc przed zarazg. Niestety wskutek dzialania 

tzw sil wyzszych ekipa znalazla si? w pewne| 

zakazanej strefie planety... i druzyna musi teraz 

walczyc o przezycie. O.D T. Igczy elementy gry akcji, 

przygodowki i RPG Autorzy postawili na dynamik? 

rozgrywki (a szczegolnie walki), zroznicowane 

graficznie etapy (wlqczniez dynamicznie zmieniajqcq 

si? pogodg) oraz naturalnosc reakcji postaci 

(stworzonych nawiasem mdwigc za pomocq 

techniki motion-capture) A wszystko w TPP i 3D 

Zapowiada si? wi?c cos w kliniatach Tomb Raidera... 

Naturalnie nie moze zabraknqc gry w sieci! 

Przypuszczalne wymagama sprz?towe to P-16B, 

16 Mb Ram, akcelerator Przypuszczalna data 

premiery - koniec tego roku. 

rok zapowiadat si; w kategorii symulaMw ns okres do- 
minscji symulacji podniebnych zmagaii z okresu II Wojny fiwla- 
towej. Piiki co, z duzej chmury maty deszcz. Zapowiadany na 

kwiaciad Wings of Destiny jeszcze si; nie ukazal, a Fighter Le¬ 
gends I Aces X-lighters majq wpaSC w r;ce graczy Jesieniq. Dials- 
go lei swojq szans; postanowil wykorzyslaC Miorosolt I Juz nie- 
dlago aa pdtkach sklepowych powiniea pojawiC si; Microsoft Com¬ 
bat. Akcja przeaiesie nas w czasy fiitwy o Anglia (liplec-paidzier- 
elk 1940) oraz pMniejszych zmagan aad Europe (czerwlec 1943- 
kwiecieb 1945). WystpwaC b;dzie mozaa w barwach ktOrejS z 
trzech na]wi;kszych armil powletrzaycb, czyli RAF, DSAF lub Lult- 
wafle. Polalamy na angielsklch Spiflira'ach (dwie wersje: Mk I i 
Mk IX) I Hurricane'ach, amorykafiskich Mustaagach i Thunderbol- 
tach oraz aiemieckich Messerchmitach 109 (modele E i G) i Focke 
Wullach 190. Szkoda jedynie, ze do "obsadzeoia" s; tylko mySliw- 
ce, chod w grze spolkamy rowniez boaihowce niemieckie: Junkers 
88 i Heinkel 111, oraz amerykanskie 817. Sluzq one jednak tylko 
jako kaczki do strqcania. Gracz bgdzie aifigt odbyc kampani; po 
slroaie aliaotCvu b;dz Luftwaffe, zagraC w historyczne misje, po- 
walczyc w pojedynczych walkach powietrznych i zagiercowaC w 
"Quick mode", w ktOrym mozna zaiieaiac w trakcie lotu maszyny. 
Catkieui cool! Najhardziej ciekawie jednak ma si; grab w Interne- 
cie, gdzie aaraz zmierzy si; 8 graczy. 

ELD & Kinga Mroz 

Jak zapewne przypuszczacie, 
MC jest w pnostej linii nast?pcq 
Microsoft Flight Simulator i 
korzysta z jego engine. A to 
oznacza petny realizm. Wszyst- 
kie osiem samolotow zostalo 
perfekcyjnie odwzorowanych 
pod wzgl?dem wyglqdu i zacho- 
wania w powietrzu. Dzi?ki 3D 
samoloty sprawiajq realistycz- 
ne wrazenie zarowno z ze- 
wnqtrz, jak i od wewnqtrz. 
Malowania kamuflazowe odpo- 
wiadajq tym z II Wojny Swiato- 
wej, w kokpicie wszystkie kon- 
trolki znajdujq si? tam gdzie 
powinny, jest takze radio, przez 
ktore pilot (czyli Ty!) b?dzie 

podawal i odbierat komunikaty 
("two bandits, six o’clock!"). 
Dodatkowo zostaly wykonane 
na podstawie zdj?c lotniczych 
dokladne modele Londynu, Pa- 
ryza i Berlina oraz mniej doktad- 
ne trzydziestu innych miast. 
Muzyka jak najbardziej b?dzie 
pochodzita wprost z lat czter- 
dziestych, a odgtosy silnikow i 
dziatek majq przebijac te z do- 
tychczasowych symulatorow. 
Sam lot mysliwcem nie bqdzie 
zbyt prosty (jak na Microsoft 
przystalo). Program jest prze- 
znaczony zdecydowanie dla 
bardzo doswiadczonych lotni- 
kow - "leszcze" sobie nie po- 

radzq. Ale tak to juz jest - gry 
tej finny nastawione sq na ja- 
kosc, a nie Hose. Wprost prze- 
ciwnie niz przy Windowsach - 
dziwne, prawda? W MC liezye 
si? b?dzie pewna r?ka (bez sko- 
jarzeri Panowie i Panie!) i dobre 
oko (oraz pewnie znakomicie 
uzbrojony blaszak). Autorzy 

niepetnoletnich i po trzydziest- 
ce: "pi?kna"] jest grafika, wi¬ 
dac na screenach obok. 
Wszystkie detale samolotow, 
wybuchow, nieba czy ziemi 
robiq niesamowite wrazenie. 
Gracze skorzystajq rowniez ze 
wspomagania feedbacks (kur- 
cz?, chyba dla MC kupi? sobie 

wlozyli duzo wysifku, aby gra¬ 
cze czuli si? jakby brali udzial w 
prawdziwych walkach po¬ 
wietrznych. Wokol nas kotfo- 
wac si? b?dq w szalenczych 

t? zabawk? - ELD). Microsoft 
Combat zapowiada si? na hit 
przez duze H. Miejmy tylko na- 
dziej?;'ze poziom trudnosci nie 
wystraszy potencjalnych gra- 

walkach wrogie i nasze maszy¬ 
ny, Al przeciwnika jest wysoka 
i prawdopodobnie bardzo cz?- 
sto (przynajmniej na poczqtku) 
b?dziesz zestrzeliwany. No, ale 
to kolejne znami? realizmu - ka- 
riera pilota mysliwskiego byia 
niestety z reguty krotka. Mi¬ 
crosoft Combat ma obstugiwac 
dopalacz, czyli standardowyjuz 
3Dfx. Jak zaj**** (wersja dla 

czy i ze nie odejdzie on szybko 
w zapomnienie. Taki symulator 
jak MC jest z caiq pewnosciq 
potrzebny, bo od zalewu tych 
wszystkich nowoczesnych i 
skomplikowanych efek i migow 
glowa boli. 

Microsoft Combat 
Microsoft 



•NOWY PACK DO Q2 
Nosi tytul Zaero, jego producentami jest firma 

Team Evolve Zero [ma na swoim koncie m in 

"addon" do deathmatcha do ] Zestaw ma 

zawierac (tradycyjnie): nowe bronie, ekwipunek i 

potwory oraz blisko 15 bardzo rozbudowanych 

lokacji (etapdw]. 

•LADNA GIERKA 2 
Niemiecka firma Magic Bytes ze swojg now? grg: 

NJ.C-E.2 powinna ‘'zastrzelic" fanow czterech 

kolek, szczegolnie tych, ktbrzy lubiq dynamiczne 

zrgcznosciowe symulacje jazdy Od dawna nie 

pojawila si? tak staranna wizualnie giera tego typul 

NICE 2 zas ma spore szane na "najbardziej 

• OBCY NA WZGORZU?! 
Znana zapewne wielu graczom firma Avalon Hill 

zostafa wykupiona przeznie mniej znanq firm? 

Hasbro. Mamy nadziej?, ze nie wywola to zmiany 

profilu AH, znanej chocby z paru dobrych strategi 

•HERETIC 2 
...coraz blizej. Demko powinno juz bye vu 

pazdzierniku! A poki co jeden screenik (zawsze to 

lepsze niz nie 

strategii sposob, tzn, z podzia- 
lem na tury i na plaskiej, dwu- 
wymiarowej mapie. Przy tym 
ciekawym rozwiqzaniem bylo 
zastosowanie do wydawania 

komend kodu flagowego ze 
statku dowodzenia, zamiast 
osobistego sterowania kazdym 
okrptem, co byloby duzo mniej 
realistyezne. Jako swego ro- 

dzaju przerywnik mipdzy tura- 
mi mozna bylo obejrzec sobie 
(tym razem w 3D] efekt wyda- 
nych przez nas rozkazow, choc 

w tym trybie gra nie pozwalala 
na zadng interakcjp (tzn. graez 
dysponowal widokiem z pokladu 

okrptu flagowego i mogt sip po 
tym pokladzie przemieszczac - 

ale tylko tylel. 
Gfownq zmiang, jakg autorzy 
zapowiadajg w drugiej czpsci 

tego programu bpdzie zwipk- 
szenie interakcji wlasnie o moz- 

litoosc aktywnego uczestnictwa 

w bitwie, rowniez w czasie rze- 
czywistym. Bpdziemy mogli 

wydawac rozkazy zalodze, ob- 

slugiwac dziala itp. Kolejnym 
poziomem dowodzenia bpdzie 

kierowanie grupg okrptow, a 
ostateeznie - dowodzenie calg 

flotg. Jesli chodzi o okres histo- 
ryezny, to kampania zakonezy 
sip bitwg pod Trafalgarem. Za- 
uwazalnej poprawie w stosun- 
ku do "jedynki" ulegla grafika, 
choc w dalszym ciggu nie po- 
wala z nog (ale w sumie nie o 
to tu chodzi), Ciekawe tylko, 

Gwoli przypomnienia: W Man of 

War graez wcielal sip w rolp 
admirala floty jednego z panstw 
biorgcych udzial w bitwach 
morskich epoki wielkich zaglow- 
cow (Anglia, Fnancja, Hiszpania 
i bodajze Holandia). Dowodze¬ 

nie odbywalo sip w klasyczny dla 

czy mozliwosc interakcji w fa- 
zie “real time" nie spowoduje 11- 
kwidacji mozliwosci gry w dwie 
osoby na jednym komputerze. 
Bylo to jednym z najwipkszych 
atutow pierwszej edycji i na- 
prawdp bylbym zadowolony, 
gdyby w “dwojee" opeja ta zo- 

stala, 

Niezaleznie od tego jednak, na 

drugg edycjp Man of War cze- 
kam z utpsknieniem. Liczp tez, 

ze bpdzie u nas wydana przez 
Topware (reedyeja jedynki wy- 
puszczona na polski rynek przez 
tp firmp kosztuje, jak wszyst- 
kie jej produkty, tylko 50 zl). 

Lord Y 

Pownjt admirala Recenzowanq w CDA w ze- 
sztym roku gierliQ Man of 
War painiglam jak libs 

(maze dlalego, ze wezoraj zno- 
wu w nia gralem:)). Mime kil- 
ku wad byta to rewelacja na 
straszliwie puslym rynku mor- 
skich stralegii histnrycznych. 

Man of War 2 
Virgin Interactive 
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przybajerownq wyscigowk? ostatmch dwoch tat . 

A to dlatego. ze: pozwala na wybor ktoregos 

z ponad 2D samochodow McLaren FI, Dodge 

Viper, Ferrari F50, AC Cobra, Jaguar E-Type, 

Porsche 911, Mercedes 300SL (’54), BMW 850 

CSI, Lamborghini Diabolo, Mercedes 600SL, VW 

Beetle, Trabant 601S, 'James Bond" Aston Martin 

DB5) Naturalise kazdy z nich dysponuje 

odmiennymi (a zgodnymi z realme istmejqcymi 

samochodami) parametrami Pojazdy zrobiono tak 

realistyczme, ze az warn szczeny opadng 

(popatrzcie np na kola - tj ich felgi, albo na odbicia 

otoczema w lakierze). Ale tak odpicowane pojazdy 

szybko przestajg bye swieegeymi cackami - kazda 

kolizja pozostawia na nich widoczne stady i 

odpowiedni wplywa na wlasciwosci "jezdne" Warto 

tez wspommec, ze terenuy jazdy porazrzucane sa 

na calym swiecie tod A jak Arizona po N jak Niemcy, 

me wspominajqc np. o Egipcie czy Ffawajach). Nie 

warto iawet mdwuic o tym, ze kazdy tor 

wzbogacony jest o "lokalne atrakcje", ze wystgpujg 

zmienne warunki atniosferyczne, ze akceleratory 

graTfki 3D oslepiajg nas masg efektowswietlnych, 

ze mozna jezdzic w dzien i w nocy, w rozmaitych 

odmianach wyscigow (wlqcznie z trybem, gdy nasze 

pojazdy sg... ubrojoneO, ze dzwipk powoduje 

drzeme naszyeh kolan itp. Na CD powinno bye 

demko, wipe sami zobaczcie czy przesadzilismy z 

zachwytamL,, 

* ELDORADO 
To bpdzie prawdzie eldorado ala fanow 

przygodowek, ktorzy przy okazji lubtq , RTS Tak 

jest, goierka ma Igczyc elementy obu tych 

gatunkdw!! (Ale jak - to na razie slodka tajemnica 

autorow; a sa nnm ludzie z Totally Games - fanom 

TIE Fighterow i X-Wingow me musimy ich chyba 

przedstawiac?) Akcja toezy sTp w Ameryce 

Srodkowej, wczasie gdy do brzegow przybyly statki 

konkwistadorow Gra jest w stosunkow 

wczesnym stadium produkeji, wipe mozemy 

zaoferowac tylko artworki.. 

•WIESC l MICRUSOFTU 
Czy znacie grp Oblivion? Pewme juz o mej 

slyszeliscie To przypominajqca nieco BattleZone 

ambitna strzelanina wzbogacona eleinetnami 

strategn Akcja todycz sip kosmosie, w starannej 

mac Abra 

Zotnierze Zapewne wiecia juz z new- 
sow (w tym numerze) 
o "smienci" Squad Leader. 

Ale nie oznaeza ta, ze produkl 
ten sip nie pojawi. I\la szcz^Scie 
nie jest tak zle. Sukces Comman¬ 
dos: Behind Enemy Lines wsko- 
zuje, ze popyt na tego typu gry 
jest duzy, wipe... 

- do ataku! 

cia wplynq takie parametry jak 
kafiber dziala, pr?dkodcwy!oto- 
wa pocisku i jego nodzaj, gru- 
bosd pancerza, miejsce trafie- 
nia [np. Pantera jest praktycz- 
nie “nie do ugryzienia” z przo- 
du przez wczesne wersje Sher- 
nnana, niezaleznie od dystansu 
strzalu]. 
Combat Mission pojawi si? w 
okolicach wiosny przyszlego 
noku. Poki co nie jest znany 
wydawca tniewykluczone, ze 
BTS wyda jq wtasnym sump- 
tern]. Do tego czasu pozostaje 

nam tylko oczekiwanie.,, i gra- 
nie w Commandosow (a przy 
okazji: powstaje sequel tej gry, 
szczegoty rowniez w newsach]. 
I nie sugerujeie si? za bardzo 
screenami, pochodzq one z bar¬ 
dzo wczesnej wersji pre-alfa, 
zatem finalna grafika b?dzie na 
pewnq duzo lepsza. Zresztq juz 
nawet dzis wcale nie wyglqda 
tak zle... ■ 

Tworca programu, Big Time 
Software, zerwal wprawdzie 
wspolprac? z Avalon Hill, ale 
zamierza wydad swoje dzielo 
pod tytutem Combat Mission. 
Zalozenia gry - turowa, w 3D, 
symulacja zotnierzy podezas II 
wojny swiatowej - zostanq za- 
chowane. Gracz wciela si? w 
rol? dowddey oddziatu, dyspo- 
nujqcego najrozmaitszymi ro- 
dzajami broni [wtym czolgami]. 
Przy czym rozgrywka w turach 
nie oznaeza statycznosci. Spe- 
cjalny system sprawia, ze choc 
akcja dzieje si? w turach, to w 
rzeczywistosci odbywa si? ona 
w "real-time11, tj, w naszej 60- 
sekundowej turze oponent nie 
czeka cierpliwie na wykonanie 
posuni?c, ograniczajqc si? 
ewentualnie do obrony, ale na- 

dal aktywnie dziata. Po prostu 
komputer gra symultanicznie - 
kazda tura jest malq osobnq 
bitwq... 
Widok pola walki przypominac 
b?dzie - w duzym przyblizeniu - 
to, co pami?tamy z Mytha. 
Peine 3D, zadnych sprite'ow! 
Trojwymiarowy teren, trojwy- 
miarowe obiekty, trojwymiaro- 
wi zolnienze. Gra b?dzie bardzo 
dynamiezna, ale jednoczesnie 
zmuszajqca do myslenia. Wygra 
ten, kto potrafi zaplanowac po- 
suni?cia na kilka tur do przodu 
i przewidziec reakcje przeciw- 
nika. Napotkamy tu sporq por- 
cj? realizmu - np. podezas po- 
jedynku czotgow na wynik star- 



•9-CALOWA LARA 
Firma Playmates rozpQcz?la wlasnie produkcj? 9- 

calowych [to jakies 25 cmffigurek Lany C. (w wielu 

wersjach). przygotowujqc si? tym samym da 

premiery Tomb flaidera 3 Osobiscie wolelibysmy 

plastikowe Lany nieco wi?kszych rozmiarow 

•EKSPANSJA IMPERIUM 
0 Age of Emipres 2 coraz glolniej - ale gra jeszcze 

me opuscila siedziby tworcow Poki co warto wi?c 

zaanonsowac najnowszy data-dysk do pierwszej 

cz?sci AoE. Nazywac si? b?dzie Age of Empires 

Expansion: The Rise of Rome Tytul sam sugeruje 

czego b?dzie dotyczyc... 

•GORE 
To krwista gra akcji w 3D, w konwencji gotyckiego 

honroru (choc nie do konca); ale tytul mowi sam 

za siebie ("gore'' oznacza w slangu cos maksymalnie 

krwistego i brutalnego i takim mianem okresla si? 

na|krwawsze horrony typu "r?ka, noga: mozg na 

scianie"] firmy 4D Rulers Software Oto jedna z 

postaci. prawdfl, ze dobrze harmonizuje z 

tytulem.. 

Wysyp wyScigOw na 
dwdch kdlkach, ktone- 
go bylidmy ostatnimi 

czasy dwiadkami, dose opornie 
udzielal sig rasowym samocho- 
ddwkom. hliby mlelismy jakied 
symulacje Formuty 1, par? ty- 
luldw zracznodciowych, ala zeby 
tak palaczyd rzeczywiste samo- 
chody z odlntowymi trasami i 
pawny doza naalizmu - bylo ci?z- 
ko. flz tu naglB, w ciggu panu dni 

pojawiaja sig az dwie inlorma- 
eje: o meed for Speedz 3 i o 
m.I.C.E. 2. 
_/' 

McDrive / 

Pierwszy byl N4S3, ale przy- 
znanie mu okreslenia "lepszy” 
nie jest juz takie proste. Przede 
wszystkim w obydwu wypad- 
kach mamy do czynienia z de- 
mami, ktone stanowi? tylko 

wycinek wersji finalnych. Twor- 
cy obiecujq dodanie efektow at- 
mosferycznych, por dnia i tym 
podobnych "bajerow", ktore 
jednak na razie widac tylko na 
papienze. Dlatego tez skoncen- 
trujmy si? na tym czym dyspo- 
nujemy w chwili obecnej, majqc 
jednoczesnie swiadomosc, iz 
ostateeznie dostaniemy znaez- 

nie wi?cej. Naj- 
pierw grafika. Tu 
itujestonabar- 
dzo przyjemna, 
w N4S moze 
nieco bardziej 
nealistyezna, ale 
jednoczesnie 
bez wqtpienia 
wolniejsza. Za to 
szybkosc w 
N.I.C.E. po pro- 
stu powala! Cal- 
kowity odlot!!! 
Doktadnie jakna 
zdj?ciach zwn?- 
trza wozow raj- 
dowych -tyleze 
dzi?ki przezroczystosci drzew, 
ma si? jednak nieco wi?kszy 
margines bl?du. Mimo to, by 
wycisngc wszystko, na co stac 
maszyn?, trzeba nie lada tre- 
ningu i mocnych nerwow. No 
ale przy trzech setkach na licz- 
niku po niezbyt prostych dro- 
gach o relaksie nie ma mowy. 
Dobrze choc; iz pojawiajqce si? 
na ekranie strzalki uprzedzaj? o 
zakr?tach, pokazujqc jednocze¬ 
snie kolorem bezpiecznq pr?d- 
kosc. Wniosek jest jeden - jesli 
szukacie mocnych wrazen, to 
Mily jest obecnie najlepszym 

wyborem. 0 dodatkowq porej? 
ekstra doznan troszczy si? tak- 
ze otoezka. Na przyktad opeja 
jazdy z wszelakiego rodzaju bro- 
niq, nie sluz?c? bynajmniej jako 
atrapa. Kosztuje to 
wprawdzie slono, ale 
jako ze dostaje si? for- 
s? za odpowiednio wy- 
sokie miejsca - kto 
jest dobry, b?dzie 
jeszcze lepszy. Bo za 
szmal mozna takze 
zmienic bryk?, a do 
problemow zarzgdza- 
nia banknotami - dolo- 
zyc jeszcze sponsorow i utarez- 
ki z nimi. Celem samego sciga- 
nia moze bye dodatkowo za- 
rowno zbieranie punktow, bicie 
rekordow czasowych, jak i za- 
bawa w fapanie lisa. 

Planowana jest oczywiscie 
opeja gry sieciowej w osmiu za- 
wodnikow, a to razem z nieba- 
gatelnq liezbq dwustu kombina- 
cji trasa - warunki atmosfe- 
ryezne brzmi bardzo zach?ca- 
jqco. Wlasciwie nawet odloto- 
wo! Ktoz nie chciatby wsiqsc do 
poczciwego Trabanta 601S i 

stanqc w zawodach obok Mac- 
Larena FI? Nie mozna wpraw¬ 
dzie zrobic tego z Syrenq 105 
czy 126p, ale jest to w koricu 
gra niemiecka. Moze w jakims 

dodatku... W kazdym razie po- 
jedynek pelnych wersji zapo- 
wiada si? bardzo interesujqco, 
obecnie sq to tytuty rownie nie- 
cierpliwie przeze mnie oczeki- 
wane, a dzi?ki roznicom warto 
b?dzie wejsc w posiadanie oby¬ 
dwu. Chyba, ze ktos sobie 
swojq produkcj? odpusci, cze¬ 
go jednak mitosnikom czterech 
kolek z calego serca nie zycz?. 



•LAPAC THtEFA- 
Looking Glass, twdrca takich klasyk jak System 

Shock oraz Ultima Underworld, konczy wlasnie 

ci^zkq [irang nad grq Thief. The Uark Proiect 0 

somej grze poczytacie wi?cej w tym albo nast?j)nym 

numerze CDA 

•PAKOWANIE i Ate TYIKO... 
Firma Pacific Gold Coast Corporation wypiiscila na 

rynek now? wersj? swego przebojowego TurboSFX 

sluzqcego do kompleksowei obslugi archiwow ZIP i 

CAB W tej oznaezonej numerkTem 2.0 glowny 

nacisk polozono na prostotf obslugi przy 

rdwnoczEsnym doclamu pafSE banMe' 

zaawansowanych opcji W rezultacie otrzymuie sip 

narzpdzie przydatne zarowno w zmniejszaniu swoich 

listdw |ak i przy dystrybucji profesjonalnych 

pakietow oprogramowama - i to zarowno pod 

Windowsy 16 jak i 32 bitowe, aczkolwiek sam 

program wymaga tego drugiego srodowiska 

- EMERGENCY? m: m$\A POTRZEBAI 
TopWare Interactive z cala pewnosciq jest tworcq 

(i dystrybutorem) wyjqtkowym. Ot, chociazby z 

lednego, prostego powodu: otdz wszystkie -jak 

dotychczas - produkty sygnowane t? nazwq 

rzucane na nasz rynek mogly poszczycic si? 

umieszczonym na pudelku znaczkiem 'POLSKA 

WERSJA JljZYKOWA" Nie inaczei ma si? tez rzecz 

z recenzowanym me tak dawno na naszyeh lamach 

Emergency: Fighters for Live Nie trzeba zapewne 

podkreslac faktu zwiazanego z tym uprzyiemmema 

wielu osobom zabawy w Bojownite o Zycie. Aby me 

szukac daleko |a sam - |akkolwiek dose dobrze 

posluguj? si? tak angielskim jak memieckim - 

moglem teraz (zamiast biedzfd si? z mstrukcjami 

podswiadomie i podswiadomie zastanawiac nad 

formami co bardziej zldzonych i mmej popularnych 

Iczasownikow memieckich) skoncentrowac si? na 

same| istocie gry - zapobiegairtd, a gdy na tojuz za 

pdzno - nunimalizowaniu strat wymkajqcych I 

najrozmaitszych wypadkdw. Coz dodad? Moze 

ledynie to, ze.., szkoda, ze me pokuszono si? o 

“podstawieme’1 polskich kwestn mdwionych Te 

bowiem pozostaly angielskie Moze przy nast?pnej 

okazjl? 

■RWT-/VHEBQ 
To dose dziwna gra 0 tyle, ze zrealizowana w 

konwenc|i Interaktywnego filmu. animowanego -1 

w 3D> Glownym bohaterem jest Rodrigo, mlody 

dynamiezny men, ktdry zamierza porac si? 

profesjq,.. ‘'bohatera do wyna|?cia1 (no bo 

‘ najemmk" to brzmi jakos malo imponujqcof Inna 

rzecz, ze zaclame jakie otrzymal - ratunek ks*?znTczkf 

2 i’qk (?) smoka rzeczywiscie bardziej pasuje do 

profesp bohatera mz |akiegos tam najmity* A to 

dopiero poczqtek wydarzen, bo pojawiaiq si? piraci 

itp Gra ma bye zrealizowana z widoeznym 

przymruzemem oka, tj, duzq dawkq humoru w 

kltmacie np Curse of the Monkey Island Autorzy 

zapewniafg o wysokiej jakosci grafki, efektach 

Allor 

sis, i czyn mamy to do ezynie- 

nia nie jest niezym skompiiko 

mm ■ oio na tioryzoncie po- 

jawia sip kilejny tytut; X-Win- 

sami, Y-Wingami i A-WinBami w 

polacli glownycii. 

Tn Szelma, tu Szelm 
Dili Szelma powinien 

jeszcze wyslppowac 

Dinner, ale Die czepiajmy sip 

szczegdtiw - wszak nie jest to 

leksl scenariusza, lylko zspo- 

wiedz najnowszej gry ze slajni 

LucasArlsu. A skoro nosi ona 

nazwpnaisiawaiejszegodpizjo- 

{edynie krotka informaeja pra- 
sowa o produkeie i par? scre- 
endw? Ano po kolei. Po pierw- 
sze wzmianka o N64. Po dru- 
gie - pami?tacie moze jeszcze 
Shadows of the Empire? Ta gra 
takze pojawiia si? na PC i kon- 
soli, a do symulatorow byfo jej 
bardzo daleko. Po trzecie w 
koncu zawartosc screenow - 
ani jednego uj?cia z wewngtrz! 
Ajesli w screenach z symula- 
tora nie ma chocby jednego 

bronito Przymierza przed zaku- 
sami Imperium reprezentowa- 
nego przez TIE Fightery, AT-AT 
Walkery i tym podobne. Zada- 
nia nie maj? bye przy tym ogra- 
niezone jedynie do destrukcji, w 
materiatach dostarczonych 
przez producenta znalazla si? 

■ w koncu znaez- 
nie latwiej wczuc si? 

w rol? malo jeszcze 
znanego pilota wlasnie 

co wybranego do tego stawne- 
go dywizjonu przez znanych 
wszystkim Luke'a czy We- 
dge'a... 

Pozostaly jeszcze odpowiedzi na 
pytanie kiedy i dlaczego. Otdz 
akeja osadzona ma bye w cza- 
sach od czwartego do szdste- 

n lyStiwcew walczpcych po 

stronie Przymierza, domyslenie 

Pierwsz? rzecz? rzucaj?c? si? 
w oozy jest fakt, ze mydliwce 
zostaly pokazane nie na tie 
czarnej pustki kosmosu, a w 
normalnych, wyst?puj?cych na 
powierzchniach planet, krajo- 
brazach. Drug? wart? odnoto- 
wania informacj? jest nato- 
miast ta o docelowych platfor- 
mach sprz?towych: PC z akce- 
leratorem 3D (lub... Ninten- 
doB4]. Oznacza to jedno - ja- 
kims realistycznym symulato- 
rem tytul ten nie b?dzie, acz¬ 
kolwiek, patrz?c na to z drugiej 
strony, jego oprawa powinna 
powalac. Jak mogtem wysun?c 
tak daleko id?ce wnioski, sko¬ 
ro jak na razie dost?pna jest 

widoku z fotela pilota, to poja- 
wiaj? si? w?tpliwosci, czy aby 
na pewno b?dziemy mieli do 
czynienia z symulatorem... 

Ale zamiast si? czepiac, 
przejdzmy do krotkiego kto, 
kiedy, jak, co i dlaczego. Zaczy- 
naj?c od srodka: przy pomocy 
wszystkiego co lata, f?cznie ze 
Snow Speederami, b?dzie si? 

bowiem wzmianka i o misjach 
ratunkowych - czyz nie bytoby 
mito poszukac Comandera Sky- 
walkera wraz z Hanem Solo na 
Hoth? Choc ta akurat akeja 
moze nam nie bye dana, gdyz 
mamy si? [podobno - oby jed- 
nak nie) wcielic w samego Far- 
mera z Tatooine. Niby fajnie 
bytoby samemu tworzyc histo¬ 
ric, ale po co ta mania wielko- 

go epizddu epopei. Nikt si? jed- 
nak z Lucas Artsa nie chciat po- 
chwalic, czy oznacza to na przy- 
ktad branie udzialu w ataku na 
pierwsz?, czy drug? i ostatni? 
Gwiazd? Smierci - chociaz jesli 
mamy si? faktyeznie wcielic w 
Luke’a, to wiemy, ze w ataku na 
drug? cudown? bron Imperato- 
ra udziatu on nie brat, przynaj- 
mniej nie za sterami mysliwea. 
Wiadomo natomiast, ze przyj- 
dzie nam pozwiedzac takie swia- 
ty jak wspomniany juz pustyn- 
ny Tatooine (na ktorym to jed- 
nak Luke zagoscil jako czlonek 
Przymierza ddpiero w czasie 
akcji odbicia Hana Solo - kolej- 
ny argument przeciw wcielaniu 
si? w jego postac), pokryte lo- 
dem Hoth, Mon Calamari z jej 
pot?znymi oceanami czy Kessel 
- w czasie odbijania wi?zionych 
tam rebeliantdw. B?dzie si? 
wi?c gdzie porozbijad, troch? 
imperialnego sprz?tu zezlomo- 
wad, chod ze wzgl?du na elitar- 
ny charakter naszego przydzia- 
lu lekko pewnie nie b?dzie... 



swietlnych itp bajerach, ktore raczej rzadko 

trafiajq si? w przygoddwkach Premiera - jeszcze 

w tym roku1 

8 WC-FILM 
Nie wiemy czy pamiptacie, ze kr?cony jest film na 

motywach tego cyklu. Jesli nie pamiptacie - no to 

przypominamy, a aby bardziej utrwalic tp wiesc w 

Waszej pamipci - prezentujemy screen z tego 

wiekopomego wydarzema. 

JTUh. WARS 
RDGUE SQUADRDN 

• WIRUSY W DEMACH GIERM! 
Na szczpscie nie w tych, ktore zawarlismy na 

naszych CD-kach Tym niemniej takie histone si? 

przydarzajcj, np pismu PC Power Play z Aostralil 

Chlopaki sprezentowali swoim czytelnikom dwa 

zainfekowane (dose wrednym zyjqtkiemj dema, 

Poooc tez gdzies pojawila si? zawirusowana wersja 

dema Sin Moral: me zaskodzi miec w domciu 

jakiegos antywirusa i ozywac go systematyczme 

8 BLACK & WHITE' 
Lubisz np Populousa, czy Powermongera? W takim 

razie zamteresuj si? i tq grq, utrzymanq w 

podobnych klimatach. Wcielasz si? w boga 

magicznej krainy (to ciekawostka - rzucame czarow 

wymagac b?dzie me trywmlnego klikama myszkq, a 

wykonania odpowiedmej sekwencji rucho - np 

By mac w petni doce- 
nic ich trudy, Rogue Squadron 
ma udost^pniac pokaznq liczb? 
widokow, wsrod ktorych b?dzie 
i taki z wn?trza mysliwcow, jed- 
nak nie jest on jakos specjalnie 
eksponowany, co prowadzi do 
wniosku jak w pierwszych aka- 
pitach: b?dzie to bardzo ladnie 
wyglqdajqca gra zr?cznosciowa 
z dose ograniezonymi elementa- 
mi symulacji, najblizsza prawdo- 
podobnie temu, co mielismy 
okazj? zobaezye w niektdrych 
etapach Shadows of the Empi¬ 
re. Nie jest to specjalnie dobra 

znaeznie bardziej rozbudowane- 
go - w sensie scenerii - X-Win- 
ga... Coz, moze nast?pnym ra- 
zem... Moze zresztq b?dqjakies 
ustawienia realizmu - pomarzyc 
w koficu zawsze mozna. 

Wracajqc jednak do rzeczywi- 
stosci - gra, mimo praktyeznie 
rzecz biorqc zerowych szans 
na jakqs porzqdnq doz? reali¬ 
zmu, prezentuje si? dosd przy- 
jemnie, choc dla fanatycznych 
zwolennikow wyktadzin anty- 
antystatycznych i wprowadza- 
nia Nowego Porzqdku, by si? 

1 

el 

Climb into Luko Skywalkcr's Flight suit and join 
your elite Rogue Squadron companions on crucial 
missions For the Rebel Alliance Fly through 
amazing 3D worlds and pulse-pounding challenges: 
and destroy, reconnaissance, rescue missions and 
The stakes are high and hazards even higher; lose your wingmalee 
in batlle and risk your own demise Cover them, and they'll return 
the Favor by keeping you alive. 

Ma bye jednak tadnie, co powin- 
no wynagrodzic trudy. Z jednej 
strony odpowiadaly b?dq za to 
przerywniki filmowe mi?dzy mi- 
sjami i ttok w eterze w czasie 
ich trwania, a z drugiej - odpo- 
wiednio dopieszczona grafika. 
Zresztq wystarezy spojrzec na 
Shadows of the Empire, ktore 
nawet obecnie nie wyglqda ba- 
dziewnie, a wedlug zapewnieh 
programed przez czas dzielq- 
cy obydwa prodqkty nie leniu- 
chowali. 

nie kurzyly, dodatkowq 
wad? b?dzie bez wqtpie- 
nia jednostronnosc gry 
(tyiko Rebelia]. Nie da 

si? jednak zadowolic 
wszystkich, tak 

wi?c bardziej 
obawiam si? ra¬ 
czej zbytniego 
przesuni?cia w 
stron? czysto 

wiadomosd dla fanow X-Winga 
czy TIE Fighters^ 
ale w koria 
to i tak lep- 
sze niz czysta strze- 
lanina serwowana w 
Rebel Assaultach, A ze 
chcialoby si?, by powstato 
cos przypominajqcego 

1 i *ITi 
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zr?cznosciowych strzelanin niz 
ideologicznego bojkotu. 0 ile 
bowiem osobiscie okreslitbym 
si? fanem Star Warsow, i to 
stojqcym po stronie Przymie- 
rza, to granie we wspomniane- 
go juz Rebel Assaulta, z seryj- 
nym rozwalaniem reaktorow i 
stosunku strat w okolicach 
100:1, uwazam juz za profana- 
cj? tego, jakby nie byto, takze 
niezbyt realistyeznego filmu... 
Choc tym razem na jakied 
ogromne poktady nonsensu na 
szcz?scie si? nie zanosi, aczkol- 
wiek jak mawia przyslowie: po- 
zyjemy, zobaezymy. Premiera - 
koniec tego roku. 

zakreslema okr?gu, czy wyrysowama trd|kqta etc 

Sila czaru zalezec wi?c b?dzie mjn od precyzji 

ruchu graeza! A przy okazji - istmeje tarn biala i 

czarna magia.,.) A wszystko w grafice 3D Do tego 

muzyka mjn w wykonaniu Smashing Pumpkins! 

Producentem jest Lionhead Studios Premiera w 

1999 

9 
Rope Squadron 
Ism iris 



• MAXYMALNY WYROK.., 
Jeden z programistow tworzqcych gr? MAX Cnie 

MAX2!) zostal wlasme uznanym winnym 

morderstwa swojej 5-cio letniej corkj i skazany na 

dozywocie Ci, ktorzy twierdzg, ze to skutek 

epatowania okrucieristwem emanujgcym z gier 

komputerowych zapewne zacierajg r?ce z radosci 

- no bo majg pi?kny przyklad tego, jak gra wplywa 

na ludzkg psychik?... 

•DEVASTATION 
Gra ze staini Virtual Gods Software [wow, jaka 

nazwa!) jest zasadniczo grq FPP [choc me tylko], 

w ktorej wcielamy si? w dzielnych marines, 

ocalalych z rzezi, jak? na ziemskiej flocie dokonaly 

statki Obcych A ich zadame - no coz, dostali si? bo 

bazy Obcych i musz? zmszczyc tam ile tylko mogq, 

ze szczegolnym uwzgl?dnieniem sensorow, ktorymi 

Obey namierzaj? ludzkie statki A dalej to juz 

wiadomo - rzeznia na calego, choc czasem oprocz 

palca na spuscie trzeha b^dzie tez ruszyc glow? 

Na Waszej drodze stan? setki cyborgow ., W miar? 

ich eksterminacji b?dziecie nabierac doswiadezenia 

bitewnego, co oznaeza lepszq szybkosc, eelnose, 

wyzsz? odpornosc i awansowywac coraz wyzej w 

hierarchii marines (ma to bye szczegolnie istotne 

w trybie multiplayer - bo rzecz jasna b?dzie to w 

grze mozliwel B?dziesz tez mial coraz wi?cej 

informaeji o wrogu, jego zubroieniu, slabych i 

mocnych stronach itp Naturalme sama giera 

wykorzystuje akceleratory grafiki. 

•WEST FRONT 
Ci, ktorzy s? pod urokiem zamieszczonej medawno 

na naszym CD gry EastternfFront, ucieszg si? 

wieseig, ze Talonsoft majstruje kolejng gr? z tego 

cyklu - tym razem akeja dzieje si? na Zachodzie 

•SPRZEDANY WESTWOOD 
Electronic Arts kupuje Westwood Studios od 

Virginal!! 122,5 miliona dolardw kosztowala EA 

transakeja przej?cia tworcbw Comand&Conquer 

Jak donoszg pewne fezytaj: wiedzg na pewno) 

amerykanskie zrddla prasowe, wszelkie formalnosci ■■ 
zwigzane z zakupem tej firmy zakonczyly si? we H 

wrzesniu tego roku. Przy tak niecodziennej okazji 

warto wspommec, ze Westwood Studios zostaly 

powolane do zycia w 1985 roku przez Bretta 

Sperry. Tworcy C&C majg w swoim dorobku 

rowniez takie megahity jak serie Lands of Lore czy 

Dune Prezes Electronic Arts, Larry Probst z dumq 

oznajmil, ze partnerstwo EA z Westwood Studios 

to skojarzenie najlepszego na swiecie producenta 

gier z najpot?zniejszymi mozliwosciami 

marketingowymi i dystrybucyjnymi na rynku Obie 

strony wyrazajg przekananie, ze oto Electronic Arts 

zmierza pewnym krokiem do osiggm?cia swego celu 

- stania si? Naiwazniejszym na Swiecie 

Dystryhutorem Gier na PC. Moze juz nim jest? 

•GRY Z OPTIMUSA 
Wakacje min?ly i mazemy wreszeie ze spokojer 

zasigsc de komputerow. Wyjgtkowg gratk 

przygotowal nam Optimus S A , wydajgc w |?zyk 

"Cywilizacja wielkimi krokami 
zbliza 8in do laau", jak plaal (I 
rysowal) wielki twtirca polskie- 
go komiksu, Janusz Christa, w 
albumie "IN krainie horostwo- 
rAw" z cyklu "Kajko i Kokosz". 
Bowiem nawel w Polsce, gdzie 
jeszcze kilka lattemu Internet byl 
czymS wysoce elitarnym, a je- 
Ali ktoA juz mial go in domu, to 
powolne laeza i niewiele szyb- 
sze modemy nie dawaly szans 
no cos win niz E-mail (spo- 
radyeznie WWW), coraz win 
osob posiada sztywne laeza, a i 
jakosc polaczeii telefonicznych 
ulega poprawie. Co za tym idzie, 
iatnieje juz sporagrupa osob ko- 
rzystajqcych z tzw. gier online, 
ktire przestajg bye rozrywka 
elitarng (choc catkiem po- 
wszechag jeszcze niestety nie 
sg). 

Lord Y 

Pierwowzorem wszelakich gier 
online, a juz na pewno prekur- 
sorem tego gatunku byty 
MUDy, czyli sieciowe gry role 
playing. Wraz z rozwojem gier 
online jako takich, z czystych 
tekstowek mudy zaczgly prze- 
ksztatcac si? w swiaty "zwizu- 
alizowane”. Poczgtkowo grafi- 

ka ta byla symboliezna, ale 
szybko pojawil si? Meridian 59 
z grafikg VGA, a dalej juz posy- 
paly si? zapowiedzi roznych 
producentow, ktdre ucieszyly 
wszystkich sieciowych "rol- 
pleyowcow'1. 
Jedng z powstajgcych wlasnie 
[praktyezniejuz na ukoriczeniu) 
sieciowych RPG jest Asheron's 
Call - RPG w klasycznym swie¬ 
cie fantasy ilustrowane w pet- 
nf trojwymiarowg wektorowg 
grafikg [SVGA pokroju Unreala 
to jeszcze nie jest, ale to w 
sumie dobrze, bo wol? slabszg, 
a dynamiezng grafik?, niz pi?k- 
ny slide show]. Gtowny nacisk 
autorzy gry polozyli na obszer- 
nosc swiata przedstawionego 
oraz dopuszczenie do niego jak 
najwigkszej ilosci graezy. Ashe- 
ron’s Call ma udostgpniac 
wigkszg ilosc serwerow, z kto- 

rych kazdy umozliwiac b?dzie 
dost?p do cafego swiata gry, 
ale na takiej zasadzie, ze prze- 
chodzgc do innego rejonu, au- 
tomatyeznie zmienimy serwer. 
Pojedync^e grupy okreslane 
mianem lobby" przyjmowac 
b?dg limitowang ilosc graezy, 
dzi?ki czemu nie powinny wy- 
stgpowac tu przecigzenia, 
Jesli chodzi o fabul?, to ze zro- 
zumialych wzglgdow nie jest 
ona wyraznie nakreslona. Wia¬ 
domo tylko, ze wystgpujgce w 
grze naeje majg bye wzorowa- 
ne [choc nie scisleJ na srednio- 

wiecznych kulturach (znane mi 
to Alluvianie, odpowiadajgcy 
Anglikom, oraz Sho, wzorowa- 
ni na ktorejs z kultur azjatyc- 
kich]. Graezy nie ogranicza nic 
poza logieznymi regulami swia¬ 
ta gry (np. brak laserow w sre- 
dniowieczu], co da tej pory bylo 

najwigkszg rdznicg mi?dzy kla¬ 
sycznym - fabularnym, a kom- 
puterowym RPG. Jesli chodzi o 
questy, to majg one bye gene- 
rowane przez serwer - nie b?- 
dziemy wi?c narzekali na mono- 
toni?. 
Dose ciekawie rozwigzany zo- 
stat problem smierci graezy 
[tak widoezny np. w sieciowych 
rozgrywkach w Diablo). Otoz w 
Asheron's Call graez, "gingc" 
otrzymuje tzw. "PK Flag" i do 
czasu odnalezienia artefaktu 
umozliwiajgcego jego "zdjgcie”, 
nie moze nawigzac kontaktu z 
nikim, poza osobami rowniez 
posiadajgcymi "PK Flag". To 
tak, jakby istnialo spoteczen- 
stwo duchow, nie moggee po- 
rozumiewac si? z zywymi, kto- 
rego "obywatele" jednak majg 
mozliwosc powrotu do normal- 
nego swiata. 
To w zasadzie wszystko, co w 
chwili obecnej mozna o tym ty- 
tule powiedziec, ale z uwagi na 
zaawanstiwane tempo prac i 
cykl wy&awniczy pisma, mozli- 
we, iz kiedy ten numer ukaze si? 

w kioskach, bgdziemy juz mogli 
cieszyc si? pelng wersjg Ashe- 
ron’s Call. 

Asheron’s Call 
Turbine/Mimsolt 



Przetrwaci Zyciew Los Angeles 22 wie- 
ku nie jest lalwe ■ powie- 
dzialbyniiiaweUejestcigz- 

hie, szczegdlnie dla policjanla. 
Gangi rzgdzq wszyslkim, odnaj- 
mniejszych uliczek po ratusz 
miejski, i naprawdg cigzko jest 
im "podskoczyc". Dysponnjq one 
takim arsenalem Mkdwnisz- 

! 

czqcych, ze meglyhy spokojnie 
wyekwipowacw nie jakies male 
padstwo. A do lego, bandzo, ale 
to bardzo nie lubty polieji - dla 
lego srednia dlugosc zycia da- 
nego funkcjonarlusza w terenie 
wynosi dwa miesigee. Ja mam 
jednak szczgscie - za wzorowq 
stuzbg i bardzo dobre wyniki w 
zwalczaniu przeslgpczosci dosta- 
tem nowq maszyng: eksperymen- 
talny woz bojowy potrafigey za- 
mieniad sip z malego, zwrotne- 
go poduszkowca w cigzkiego I po- 
tgznego walkera (maszyng kro- 
czgcg). Oczywiscie oawyposa- 
zeniu mam najnowoczesniejszg 
technologic: super pancerz, ra- 
kiety plazmowe i wiele ineych 
ciekawych zabawek. A moja mi 
sja to chronic, sluzyc i prze- 
Irwac. 

Yasiu 

Tak w skrocie wyglqda fabula 
najnowszej trojwymiarowej 
strzelaniny ze stajni Electronic 

Arts. Na graeza wcielajqcego 
si? w rol? poliejanta kierujqce- 
go nowoczesnym pojazdem 
czeka dwanascie pelnych wra- 
zen poziomow. Nie zabraknie w 
nich niczego, co jest potrzeb- 
ne do szcz?scia milosnikowi 

strzelanin i dynamieznej akcji, 
czyli: rozbudowanych pozio- 
mow, duzej ilosci zroznicowa- 
nych przeciwnikow oraz wszel- 
kiego rodzaju dopalaczy dla na- 
szego pojazdu i jego uzbrojenia. 
Akcja przedstawiona bpdzie za 
pomocq akcelerowanej grafiki 
3DP z uj?cia perspektywiezne- 
go, ktore pozwoli nam podzi- 
wiac wszystko, co b^dzie si? 
dzialo wokoi naszego pojazdu. A 
dzialo si? b?dzie sporo, bowiem 
autorzy obiecuj? ogromnq ilosc 
fajerwerkow graficznych; od 
dynamieznego oswietlenia, kto- 

dla roznych broni. Nie mozna 
tez pominqc samej grafiki tere- 
nu akcji, bowiem plastycy bar¬ 
dzo postarali si?, aby jak naj- 
wierniej oddac mroczny klimat 
uliczek L.A. wieku 22. W sumie 
nie powinienem pisac tylko o 
uliczkach, bo teren gry nie b?- 
dzie plaski - nieraz znajdziecie 
si? na przyklad na dachu jakie- 
gos budynku czy w podziemnym 
parkingu. Zreszt? co tu duzo 
mowic - grafika ma bye po pro- 
stu super. 
Z grywalnosci? tez nie b?dzie 
zle - nawet jesli znudzi nam si? 
w koiicu samotne granie, mo¬ 

re w miescie pelnym 
neonow b?dzie robilo 
na pewno duze wraze- 
nie, az do wspania- 
iych, zapierajqcych 
dech w piersiach wy- 
buchow, odmiennych 

zemy na jednym komputerze 
pograc z kolegg lub kolezankg. 
Ekran zostanie wtedy podzielo- 
ny na poi, a my, walczqc prze- 
ciwko sobie lub wspotpracujqc, 
b?dziemy doznawac nowych 
wrazeii z L.A.RD. 2100. Tytui 
ten zapowiada si? na prawdzi- 
wy hit. Niestety nie znamy daty 
premiery... 

LA.P.D. 2100 
Electronic Arts 

polskim Linstrukcja i opakowanie) trzy super- 

przeboje ze stajni Gremlina Jezeli fubicie czanne 

garnitury oraz facetdw i babki w nie odzianych, 

zagrajeie w Men in Black. Gra "wrzuca" nas w 

szeregi ageneji strzegqcej mi^dzygalaktycznej 

granicy przed nowym zagrnzeniem, ktore moze 

doprowadzic do zniszczenia ZiemiSposrod 

glownych bohaterow filmu wybierz tego. w ktdrego 

clicesz si? wcielic: Willa Smitha, Tommy'ego Jonesa 

lub Lind? Fiorentino R?cznie animowane 

trojwymiarowe postacie, odjazdowe scenerie 

Nowego Jorku, Antarktyki, Amazonii oraz cala masa 

kosmicznych pukawek i ufokow! W grze znajdziecie 

te same zadania i przeciwnikow, co w filmie! 

Drugim hitem w tabeli OSY (to skrot od Optimusa 

S.A. :)) jest Actua Soccer 2, program, ktoremu 

nawet kapitan pilkarskiej reprezentaeji Anglii, Alan 

Shearer, nie mbgl si? oprzec. Dzi?ki jego 

konsultacjom oraz profesjonalnemu komentarzowi 

Barrego Daviesa i Trevora Brookinga udalo si? 

stworzyc prawdziwe pilkarskie widawisko Motion 

Capture wykorzystuj?cy system 10 kamer. 

trojwymiarowy engine gry, 64 mi?dzynarodowe 

druzyny w 20-osobowych, modyfikowanych 

skladach, kilka stadionow oraz odmienne warunki 

pogodowe Czego mozna chciec wi?cej?! 

Optimus S.A. wyposazyl rdwniez w instrukcj? w 

j?zyku polskim gier? dla fanatykdw hokeja Actua 

Ice Hockey zostal oficjalnym produktem Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano dzi?ki 

realistycznemu odwzorowaniu rozgrywek hokeja na 

lodzie Autorzy wykorzystali technologie motion 

capture i ambient realism, by uczynic ruchy 

zawodnikow jak najbardziej naturalnymi, a 

komentarz w pelni zgodny z wydarzeniami na tafli, 

Istnieje mozliwosc tworzenia dowolnego rodzaju 

rozgrywek: pucharow, mistrzostw, a nawet gier 

ligowych. 

•HORSEPOWER 200 
HorsePower200 to polski (9 symulator szybkich 

sportowych motocykli. posiada akcelerowany 

engine 3D z obslug? OpenGL i Glide, wyposazony w 

dodatkowe efekty specjalne takie jak: mgly, dymy, 

swiatla, flary, skidmarki i inne Gra posiada bardzo 

rozbudowany model fizyezny motocykla z 

uwzgl?dnieniem przebiegu mocy i momentu 

obrotowego silnika, charakterystyki zawieszenia i 

geometrii ramy oraz masy i oporu powietrza 

motoru Zapewnia wi?c bardzo realistyczne 

zachowanie motoru Iqcznie z poslizgami tylnego i 

przedniego kola, paleniem gumy i stawianiem 

motoru na tylnym b?dz przednim kole (tzw. Wheelie 

i Stoppie). Mozliwe b?dzie takze ustawianie 

przedniego i tylnego zawieszenia (napr?zenia 

wst?pnego, tlumienia dobicia i odbicia), wybdr 

rodzaju bieznika (bqdz jego brak ;]J, cisnienia i 

rodzaju skladnika gumy opon, a takze rodzaju dysz 

gaznikdw itp. Oczywiscie wszystko to b?dzie mialo 

wplyw na zachowanie i osiqgi motoru na torze. 

Niedlugo ma bye dost?pna grywalna wersja demo. 

Autorzy aktualnie poszukuj? wydawey... i oby 

znalezli, bo giera zapowiada si? (i wyglqdal 

naprawd? w porzqsiu! 



•QUAKE 3 ARENA 
Wst?pme ustalono juz termin premiery - "gdzies 

w 1999", Autorzy skromnie twierdzq, ze to 

powinna bye najlepsza jak dotqd gra ze stajni iD 

Software... 

•FUGITIVE STUDIOS 
Tak nazywa si? firma zalozona przez grup? ex- 

Blizzardowcow, ktorzy niedawno postanowili dzialac 

na wlasnq r?k? fpisaiismy o tym par? stron 

wczesniej] Firma nawiqzala [uz wspofprac? z GT 

Interactive i przygotowuje swq pierwszq gr? 

[naturalme w 3D), ktora powinna ujrzec swiatlo 

dzienne w przyszlym roku, Na czele firmy stoi Greg 

Williams, weteran, ktory w swej kanerze pracowal 

juz w (albo wspolpracowal z) Epyx, Atari Games, 

EA , no i Blizzardem, Zyczymy powodzema1 

•WY ZROBICIE, MY SPRZEDAMY 
Powiedzieli sobie przedstawicieie Microids i 

Monolith W efekeie tego purozumienia Microids 

b?dzie europejskim dystrybutorem nastppujqcych 

gier Monofithu: Shogo: MAD, Rage of Mages oraz 

Get Medieval. 

•RZEZNIK NA RYTUALNYM ETACIE 
Ritual zwabif do siebie dobrego grafika, Johna 

"Butcher" Muellera Gosc ma dose metypowq 

kr rsk? oraz bujnq fi krwistq) wyobrazm? (w koricu 

skgd taka xywka, co?) B?dzie jq mdgl wykorzystac 

podezas prac nad Sin 2 [tak, tak) oraz wspominanej 

juz w newsach gierce Heavy Metal: FA.K K 2 

■ WARCRAFT ADVENTURES 
Nacisk fanow tej niedoszlej przygoddwki na Blizzard 

musi bye dose moeny, poniewaz szefostwo tej firmy 

wydalo dose m?tny komunikat wlasme w sprawie 

tego tytulu W sumie mozna go zawrzec w slowach 

"me obiecujemy, ale rozwazamy ten problem". Nie 

mozna wi?c wykluczyc, ze (jesli graeze nadal b?dq 

bombardowac Blizzarda protestami) prace nad WA 

zostang jednak wznowione .. 

•INTERACTIVE MAGIC I TDPWARE 
Te dwie firmy zawarly 3-letniq umow? o 

wspolpracy W efekeie IA b?dzie razpowszechnialo 

na swiecie gry Knights & Merchants i Reflux [Robo 

Rumble) To naturalnie tylko pierwszy krok na 

drodze (owocnej miejmy nadziej?) wspolpracy W 

kazdym razie szefostwo IM wyraza si? o Topware 

bardzo cieplo i z uznaniem. 

Wspominana niedawno (w newsach] cyberpunkowa 

przygodowka Nightlong: Union City Conspiracy ma 

juz oficjalnq dat? premiery: pazdziermk tego roku 

Gra bpdzie rozpowszechmana pod szyldem Team 17 

S Trecision 

• NAJI.EPSZE GIERKI 1998 
A mowigc sctslej: najlepiej sprzedajqce si? gry w 

1998 to: Deer Hunter, StarCraft, Myst, Titanic: 

Adventure Out of Time i Microsoft Flight Simulator 

Ponadto Quake 2 na 7 miejscu, Unreal na 15 tym 

i NASCAR II na 20. Aneks: najlepiej "schodzpce" 

Gabriel Przygoddwki to w dzisiej- 

szyeh czasach gatunek 

gier raezej wymarty. To 

juz nie lala 386 i 486, kiedy to 

kazdy siedzial i wytgzal mdzg 

rozwiqznjqc zawite zagadki. Te- 

raz mlodziez giercuje tylko w 

Unreala czy seryjnie wydawa- 

ne RTSy. Ghod czasami zdarzajy 

si? wyjqlki i na rynkn pojawia 

m jakid dobry tytul 

re". 

eld & Kinga Mr<3^ 

Jezeli starsi graeze wytfzp 
pami^c, to zapewne przypomnq ' 
sobie, jaka firma krdlowate 
przed laty w tej kategorii. Is- 
aak! Oczywiscie Sierra. Jed- 
nym z jej sztandarowych boha- 
terow byt Gabriel Knight i jego 
przyjaciotka Grace Nakamura. 
W pierwszej cz?sci zatytuiowa- 
nej Gabriel Knight: Sins on the 
Fathers nasz super heros zma* 
gat si? z tajemniezym kulterri 
voodoo. W drugiej, Gabriel Kni* 
ght: The Beast Within, welczyi 
z wilkolakiem. To wszystko jed¬ 
nak buika z maslem. Doptero 
teraz czekajq go prawdziwe kio- 
poty i zagadki. Scenarlusz do 
GK3: Blood of the Sacred, Blo- 

c^Rennes-feChBceau.T 

c?, w ktfirej kluczawq 
od of the Dammedl. poefobme 

do dwtksh poprzedniebi zo- 
przez emery* 
Jiine Jensen, 

znena w 
mvmt. 

su rtecydewenie 

stal 
k 

Ji 

1»J 
i mtB 

przez a® tnrrbiwuy 

Wjeic 
eje 1 fetny ss 

me W GK 3 nasz 
mm Knight etipttijs Sit? w 
history, z kttirp pnwiqzana jest 

taiemne sekty, 
ciemne streny chreeSaijedstwe 
1 legendarhe skarby rycerzy 
templariuszy, ktdre zakope- 
ne gdzies niedaleko francuskie- 
go zamku Rennes-le-Chateau. 

Akcja gry rozpoczyna si? krzy- 
kiem o pomoc. Do Gabriela i 
Grace przybywa wlasciciel Ren- 
ne$-Je-Chateau, Drgczq go wi- 
zje wamptrdw miqzany&h i 

st? o swojego pelego synka, 
pros! Gabriels o pomoc. Mitete- 
v,\ pmteflB pierwszej nocy Ga¬ 
briele w Rennes-le-Chateau 
-xteteoko zestaje porwane. W 
'lyjn miejscu liczyna si? wfasci- 
WO akejo tej przygoddwki. Juz 

Gabriel i Grace 
PjjjNtoduiq si?, ze zanim odnajd? 
dziecko, b?dq musieli najpierw 

Bbizwiqzad tysigcletniq tajemni- 

grywa ksiqdz BepSjlL 
ere. W roku 1891 on w 
kosciele tsjemnibze pergammy, 
ktore zostaly napffiane sta fat 
wczesniej przez 
ka. Odkrywea udat dMHffiwp- 
im znaleziskiem do 
tarn przettomaczyil^pBpo - 
wrocit dn Reimes-te Chateau 

jako bogaez I zaczql remonto- 
wadkofoidh wydBjacna ten cel 
olbrzymie sumy. Wkrdtca w 

dJdWfifl’i 

trzy Medyfe \ Jdref trzymaJdcy 
dziecko na r?kach. Par? iat pd^- 
niej ksi?dz Seunicre umarl w 
tnjemniezyeh okol iczn attach... 

le sprawq pergamindw i milio* 
ndw Saunicre powigzanyeh jest 
jeszcze kilkanaScie innych osdb. 
Wszystkich iqczy jedho: chcq 
ednale^d skarby, wszyscy oni 
mogq rdwniez by i zamieszani w 
porwanie dziecka. Jensen pa- 
rownala uk\m%' GK 3 do tej 
znanej z ksiqzek Agathy Chri¬ 
stie. Postacie muszq byd do- 
ktadnie przesiuchane przez Ga¬ 
briela i tak jak w powiesciach 



wspomnianej autorki kazda z 
nich ma inny charakter - do 
kazdej tnzeba '‘podchodzic'1 w 
specyficzny sposob. Gabriel 
musi podsluchiwac ich konwer- 
sacje i szpiegowac ich przez lor- 
netkq. Wkrotce dowie si?, iz 
wiqkszosc z nich miafa doskona- 
ly powod, aby porwac dziecko. 
Wsrod podejrzanych sq miqdzy 
innymi: detektyw Mosely, au- 
stralijski podroznik i alkoholik 
John Wilkes, dziwnie zachowu- 
jqce siq i szeptajqce po kqtach 
Lady Howard i jej przyjaciolka 

kazdy najmniejszy detal w da- 
nej lokacji zostanie zauwazony 
i bqdzie wyglqdat jak prawdziwy. 
Polygony sq znakomicie zrobio- 
ne i podczas zblizenia kamery 
do rozmawiajqcych osob jest 
ich az 250. Tak, ze kazda reak- 
cja twarzy i gest wyglqdajq jak 
prawdziwe, Kolejnq pozytywnq 
cechq nowego engine jest 
wspanialy system kamerowy. 
Umiejscowienie kamery jest 
zalezne od gracza; nie ma sta- 
lych kamer. Do wyboru sq czte- 
ry: pokojowa [ustawia siq jq 

btedny i ciekawski Emi- 

m QrsPitt^rio SucbeJli, ktdry 
powieitoial, ze dQtari na miessc$ 

PofeiffiS'nr*- kttiry nfl'!#. m 

gdzia cheat, fpp, zbtizenre no 
dmgq osoh? i z boku Kqt ustn- 
wrania kamery iest a tyje waz* 
ny, \i od nfegp U§dirie.. 

:enoi 

^ Screr tffeod oi 
Damme d1 Musicie przyznad! ze 
prezentuje s.Ea doskonate. A jak 
wygjqda GB 3 od sirony wizu* 
alnej? Wajwezpfejsze jest to, iz 
wszystfes miejsce pr&dgtawio- 
ne w grffl sq prawdziwe. 0t6z 
pomysl m soenarnsz tej gry 
powstai w glawie Jane Jen¬ 
son pottes jej europej 
skmh wakaefi w Reiv 
FiesJe'Chatesu!!) Jen 
sen ‘ porobiia' tarn 
zdjqieJa i wszyatko 
zostato odtwo- 
rzone z najdrob- 
niejszymi szczegd- 
tarni. Np. miqdzy 
komputerowq 
wersjq ko^ciola Saynlere 
a prewdziwq nie ma zadnej rdz- 
mcy. Kazda figurka, obraz czy 
lawfca znajduje si? na swoim 
niEejscu, Na potrzeby GK 3 zo- 
stai opracowlny nowy engine" 
3D. Gra jestf bardzo dynamite 
na i "chtJff na PI 33 z 33 
RAM. Duzaj rdznicy mi?dzy 
wersjq 3Dfx, a "golq" podob- 
no nie ma, ale zawsze lepiej byd 
uzbrojonym w Monstera. Gra- 
fika jest w 16 bitach, tak wiqc 

alys^elno^d rozmow! Szcze- 
rol? odgrywa to przy 

lohiwaniu... 

Spifazem zrezygnowano z dlu- 
ffipjh.udnych sekweneji wideo. 
Jak pafni^tacie, w GK 2 czyn- 
nc^ci, ktdre wykonywal Gabriel 
byly przedstawiane jako filmiki. 
W GK 3 jezeli np. Gabriel bqdzie 
przebieral siq za Mosleya, to 
graez wszystkie czqsci garde- 
roby bqdzie zakladal sam. Sys¬ 
tem stfirowania takze zapowia- 

da si? mile. Graez moze za- 
pomnied o nieustannym 

klikaniu myszkq, aby 
postad poszla aku- 
rat w dane miej- 
sce. Tu kazde naj- 
mniejsze poru- 
szenie myszkq 
nasladuje Gabriel. 
Bardzo mocnq 
stronq GK 3 bq- 
dzie na pewno 
dzwiqk Aby nadac 
postaciom odpo- 

wiedniq autentyez- 
nosc, Sierra zatrudnita za- 

wodowych aktorow. Tim 
Curry [Trzej Muszkieterzy, 
Congo] weielit siq w Gabrie- 
la, Charity James (Space 
Jam, Anastazja] - w Grace, 
Richard Doyle (Air Force 
One] - w Wilkesa, a Saman¬ 
tha Egger (Hercules] w Lady 
Howard. Ciekawostkq jest 

fakt, ze maly epizod ma rowniez 
Billy West, ktory na co dzieri 
udziela siq wokalnie jako slaw- 
ny Krolik Bugs!!! 

Chociaz zewnqtrznie wyglqd 
Gabriela zmienit siq, to jednak 
samo granie przypomina tro- 
chq Beast Within. Nadal "prze- 
chodzimy" z postaci Gabriela 
na Grace (i vice versa]. Rdzni- 
ca jest taka, ze zamiast roz- 
dzialow, gra jest podzielona po- 
miqdzy naszyeh bohaterow na 
trzynascie dwugodzinnych 
plansz. W GK 2 rozdzialy byty 
za dlugie i ten nowy podzial jest 
bardziej odpowiedni, a do tego 
rozgrywka jest bardziej skom- 
plikowana niz w Beast Within. 
Wedtug Jensen graeze to poko- 
chajq, ale czy na pewno? Gra- 
jqc jako Grace, wcielimy siq w 
rolq archeologa. Bqdziemy ba- 
dali i analizowali starozytne 
przedmioty znalezione przez 
Gabriela w Rennes-le-Chateau. 
Jensen dorzucifa Grace nowq 
zabawkq - Schattenjager Infor¬ 
mation Database (SIDNEY). 
Stuzy ona nie tylko do analizy 
przedmiotow, ale rowniez do 
tfumaezenia jqzykow i znaezenia 
rysunkow bqdz obrazow. Wta- 
snie dziqki SIDNEY Grace roz- 
wiqze zagadkq i Gabriel bqdzie 
mogt schwytab porywaezy 
dziecka... 

Gabriel Knight 3: Blood of the 
Sacred, Blood of the Dammed! 
jest zapowiadany przez Sierrq 
na tegorocznq Gwiazdkq. W 
chwili obecnej caly engine jest 
juz gotowy i trwa nagrywanie 
glosow dla postaci. Jeszcze tyl¬ 
ko male poprawki i GK 3 bqdzie 
na polkach sklepowych. Czy bq¬ 
dzie on rdwnie dobry jak jego 
poprzednicy? 0 tym roz- 
strzygnq juz wkrotce sami gra¬ 
eze. Dla mnie juz teraz jest jed¬ 
nak pewne, ze w okolicach 
swiqt Bozego Narodzenia fani 
przygodowek zamiast siedziec 
przed TV i oglqdac powtorki X- 
Files, bqdq grac w Gabriel Kni¬ 
ght 3! ■ 

Gabriel Knight 3: bin 
sacred, kload nl the dammi 

Sierra 

tytuly w okresie wakacyjnym: na pierwszym 

miejscu jest tu Starcraft, wyprzedzajqc Unreal. 

Final Fantasy VII, Deer Hunter oraz Police Quest: 

SWAT 2 

•CD PROJEKT PRESENTS 
Oprocz wspomnianego miesiqc wczesniej Hopkins 

FBI (po polsku), ktoregu premiera powinna miec 

nnejsce w pazdzierniku, firma przygotowuje tez dla 

was gry-klasyki: Settlers 2 oraz Lomax PL Oba 

programy powinny kosztowac sporo pomzej 50 zl! 

•NINJA: SHADOW OF DARKNESS 
Pisalismy juz o tej produkcji, ale me widzimy 

przeszkod. by zrobic to jeszcze raz Ma to bye 

rodzaj nawalanki, przypomina|cjcej trochq Fightnmg 

Force Iwidok z boku, aktywna kamera), plus 

elementy zrqcznosciowki oraz odrohinka RPG i 

gier logicznych' Wcielamy si? w ninja i mamy cale 

typowe wyposazeme wojowmka nocy: miecz, 

shurikeny, nunezaku, naginat? etc To naturalme na 

peezgtek, bo w miarq rozwoju akcji bqdziemy 

znajdywac nowe, czasem bardzo ciekawe, rodzaje 

arqza (i me tylko orqza), wlqczajqc w to 

wspolczesnq bron palng No i me zapominajmy, ze 

porzgdny ninja umie uzywac czarow bojowych 

(wyladowama elektryezne. ogniste kulel, oraz 

perfekcyjme opanowal zabijame za pomoeg rgk i nog 

(kombosow od groma i trochq!) - no pocztjtek 

mamy okolo 20 techmk bojowych Do przejscia 14 

poziomow, na ktorych oczekiwac nas bqdzie 11 

bossow, masa ‘miqsa armatniego” (czy szkielety 

mozna okreslic takfj nazwa - oto jest pytame) oraz 

mnbstwo przykrych pulapek: banery energetyezne, 

zapadnie. najezone kalcami belki, wiruigce ostrza 

Do tego ma dojsc bardzo rozbudowany dzwiqk i 

utrzymana w dalekowschodnich klimatach muzyka 

Naturalme dobrze jest miec akcelerator w 

komputerze... Producentem jest EIDOS 

•PACK DO DESCENT: FREESPACE 
Interplay zapowiada pierwszy Dack z misjami do gry 

Descent: Freespace - The Great War W momencie 

gdy czytacie te slowij, pack powinien juz bye w 

sprzedazy Zawiera 40 nowych misji, nowe brome 

i statki A skoro juz o Descent mowa - Descent III 

ma pojawic siq wiosnq urzyszlego roku. 

•FLIGHT UNLIMITED 3 
Ten cykl symulatordw z Looking Glass ciqgle cieszy 

siq duzq popularnosciq wsrod graezy, wiqc me 

dziwnego. ze zapowiadana jest kolejna czqsc. FU 

3 dysponuje 5 nowymi samolotami, w tym 

specjalnym prywatnym odrzutowcem 

przeznaczonym dla bardzo bogatych biznesmendw 

Zmieniono tez system generowania pogody, ktory 

ma teraz bye bardziej realistyczny, bazujqcy na 

aktualme panujqcych na zewnqtrz kabmy 

warunkach atmosferycznych. Dodano tez 

animowane obiekty na powierzchm zienn i wody (np 

samochody, statki, pojazdy obslugi technicznej na 

lotmsku etc). FU 3 jest tworzony w kooperacji z 

Electronic Arts 

W 
___ 
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• OPOZNIONE PREMIERY El DOS A 

Cos si? chfopaki z tej fmmy me mogq wyrobic z 

czasem i przesuwajq premiery swoich gier, 

Daikatana miala bye w listopadzie, ale je| premiera 

me oclb?dzie si? wczesmej |ak pod komec tego roku 

Omikron [action-adventure) byl zapowiadany na 

Gwiazdk? - b?dzie dopiero na poczqtku przyszlego 

roku 

•KOMANDOSI RZADZAJ 
Gra Commandos: Behind Enemy Lines sprzedaje si? 

jak cieple buleczki, duzo lepiej niz oczekiwali tego 

sami tworcy ;). W te| chwili jest to najlepiej 

sprzedajqcy si? tytul w Niemczech, Francji, 

Hiszpanii oraz Anglii A i jak na polskie realia schodzi 

on nad podziw dobrze. 

Pami?tacie - pisalismy o tej grze w newsach miesiqc 

temu (gigantyezny internetowy RTS) Giera b?dzie 

miala swoiq premier? w grudniu tego roku 

Znacie juz tego sympatyeznego jaszczurka twersfa 

m?ska od jaszczurki ;)) - me mylic z Gexem! Jesli 

tak, to ucieszycie si? zapowiedzi? drugiej cz?sci jego 

przygod Nasz stworek tym razem musi przebrnqc 

przez wysp? pelnq nieprzyjaciol, odwiedzaiqc nun, 

miasteczko na Dzikim Zachodzie i.. epok? kamiema 

lupanego (swojq drogq - ciekawa wyspa ) Data 

premiery jest nieznana, ale oto choc przykladowy 

obrazek.,. 

• PQVV'ROT SPACE INVADERS 
To gra chyba znana wszystkim tym, ktorzy grywali 

na automatach coin-tip we wczesnych latach 80- 

tych W kazdym razie jest to pradziadek wszystkich 

• LATAJACY TESTERZY 
Activision poszukuje testerow, mamakow symulacji 

iotu, ktorzy podj?liby si? beta-testow ich gry 

tomawianej medawno w CDA): Fighter Squadron: 

The Screamin' Demons Over Europe. 

Zainteresowanych odsylamy na firmowe strony 

Activions 

• NO WE SYMULATORY LOTLL. 
. ze stajni Novalogic pojawi? si? juz wkrotce na 

polkach sklepow Sq to FIG Multirole Fighter (40 

misji -t edytor, wymagany akcelerator) oraz Mig- 

29 Fulcrum (punad 40 misiifl edytor) W obu 

wypadkach atutami majq bye realistyezne modele 

Iotu i ponoc gemalna grafika Niecierpliwych 

odsylamy na site’a Novalogic po wipcej informacji 

NHL 99 ma by6 jeszcze lepszy, 
a czy tak b?dzie - to si? okaze. 
Tradycyjnie juz dzieto EA Sports 
b?dzie oficjalnym produktem 
NHL iNHLPA (NHL Players As¬ 
sociation, czyli zwiqzku hoke- 
istow). Oznacza to, iz wszyst- 
kie dane o zespolach, jak i za- 
wodnikach sq prawdziwe. Cho- 
ciaz do “motion capture" wy- 

Na pocmtku paldziernika 

za Oceanem rozpoczyna 

sit nowy sezon w naj- 

wspanialszej lidze iwiala - NHL. 

0 tym, ze hokej jest najfepszym 

sportem nie muszpafiy&a niko- 

go praekonywafi. Podotinia jak do 

tego, iz saria EA Sports pt. "NHL 

Hockey" jestobawiqzkiem ilia kaz 

deyo lanatyka teon sportu. 

ELD & KlNGA Mr'6z 

Oczywiscie EA Sports nie prciA 
nuje i juz we wrzesniu 
to, ze w chwili kiedy czytacie 
slowa, ja prawdopodobnie sEoji 
w kolejce przed sklepem - ELDi 
powinien zostac nam zaserwo^ 
wany NHL 99. JednaM^ ti 
min jest naszym z^antem 
dzo niefortunny,%Vszakfltoe 
wrzesniu dochodzi 
NHL do serii spektakularn'yeh 
transferow i tym samym skta- 
dy b?dq troch? nieswieze. Po- 
dobnie postqpiono rok temu i 
np. "nasz” Mariusz Czerkawski 
byl jeszcze w sktadzie Edmon¬ 
ton Oilers, a Oliwy i Sidorkie- 
wicza brakowalo w N.J. Devils. 
Zresztq NHL 98 posiadal kilka 
innych wad (przynajmniej dla 
kogos tak "pogiqtego" na punk- 
cie hokeja jak my), ale mimo to 
na razie jest to najlepsza symu- 
lacja tej dziedziny sportu. 

naj?to raezej graezy kategorii 
C, bo Sillingera, Vanbiesbrouc- 
ka czy Naslunda trudno nazwac 
gwiazdami lub nawet srednia- 
kami. Tutaj musimy dodac, ze w 
NHL 99 znalazf si? oczywiscie 
nowy zespol (liga zostala po- 
wi?kszona do 27 teamow, a w 
ciqgu najblizszych dwdeh sezo- 
now dojdq jeszcze trzy) - Na¬ 
shville Predators. Tyle ciekaw^ 
stek "organizacyjnych". 
kies rewolucyjne zmiany 
cie graficzn&raczej 
liezye, bo s?oromm 
ctoch autorzy tiitmb 

^ animacjfl 
rzeezy sal 
to obowTt&kJ)'. 

jtdw, podobniejak 
iedq doktadnie od- 
‘Miejmy nadziej?, 

:h burakow jak po- 
ledfflMLczarnaskory Grier 

lyi czarrijrjyjjto z przodu, a kark 
mSFGaly? Intereauje nas tak- 
ip, jakb?d^WygT?dafyiiale1 po- 
nii^ez te w NHL 98 niff byly tak 
dokladne jak wtedy.zflpowiada- 
no. Kinfla .perzobaezeniu Ed¬ 

iVVI 

(ale 
j ma 

monton Coliseum stwierdzita 

wowczas: "F***l Przeciezu nas 
nie ma tych idiotycznych barie- 
rek"... 
Zmiany za to b?dq w samej roz- 
grywee. Przede wszystkim 
wprowadzone zostanq nowe 
zasady, czyli np. bramkarz ma 
mniejsfe pole Epami?tacie te 
! interfe nance 
w i pojawiq si? "vi¬ 
deo jffdgeA czyli s?dziowie, 
ktorzy przy pomocy zapisu wi- 

,-ddo rfostrzygajq sporne spra- 
' wy. S6ri|!jestdSmy bardzaxie- 

:kawyaklD b?dzie dzialalo. Rgz- 
friHjDwany zostal takz? waripnt 
trenerski. Autorzy jes.zczexo 
prawda nie zdrgdzijj/da kailpe 

i szczegolow na jego temat. ale 
1 z przeciekdw slychadji b?diie 

on dose skomjiiiko warty i nie 
pozostanie bez WptyWu na po¬ 
sts w? druzyny. Tradycyjnie (jak 
w kazdym sequelu) zwi?kszony 
zostal Al komputera. Bramka- 
rze sq jeszcze lepsi, gra ma si? 
cz?sciej toczyc za bramkq, a 
walki "one on one" b?dq atrak- 
cyjniejsze. Poprawiono zacho- 
wanie krqzka, bo szczerze mo- 
wiqc ten w NHL 98 mial niewie- 
le wspdlnego z prawdziwym. 

Teraz nie tylko b?dzie natural- 
nie odbijal si? od bandy, zawod- 
nikow i pleksi, ale takze jest le¬ 
piej widoezny i wydaje przy ude- 
rzeniu porzqdny dzwi?k. Co do 
samego dzwi?ku natomiast, to 
ma bye on przynajmniej rownie 
doskonaly co w poprzednim 
NHL Hockey. 
Z powyzszyeh faktdw wynika, iz 
autorzy NHL 99 przylozyli si? do 
pracy i postarali si? o jak naj- 
lepszq symulacj? hokeja. Cieszy 
nas to bardzo, bo do tej pory 
poza nialpriymi wyjqtkami 
(NHL 97'i ffir wszystkie kom- 
puterowe hokeje byly badziew- 

ssmym NHL. NHL Hockey 99 na 
pewno zdob?dzie uznanie wsrod 
graezy i krytykow, a na razie 
zakfadam na siebie (ELD) jersey 
Czerkawskiego, odpalam NHL 
98... i... "Hello out there your 
on the qir, its hockey night to¬ 
night! the whistle blows, the 
referee goes and the players 
skate down the ice..." ■ 

NHL HOCKEY 99 
EA SPORTS 



Aural n ©fc 

1P3 to w chwili obecnei prawdopodobnie najbardzief populamy format plikdw audio, 
ieteff chcesz sip dowiedzied jak tworzyc w lym standardzie, szukasz pragramfiw, 
tore pozwola ci wydobyC ze swojego komputera magiczne dzwIpM - si|gnij po Siviaf 
1P3! Na krazku znalazly sie najnowsze odgrywarki, rippery* decpdery graz dokladna 
istrukeja, w jaki spostib slat sip autorem mefodif w formacfe mp3, 
iwaga; jako bonus na plycie umieSciliSmy Sciezkp audio! 

takturmvycl 

Pierwszy meoficjalny kra2ek z dodalkami do grv Quake 2. 
Na plycie znalazfy sie nDwe pozipmy fsingle/muitipiaver), 
Jedylory wygaszac^ tapefy 
stworzone na ppdsfawie lej slynnej produkcIi'Z !n 

fimwiazkflwe dla kairinufi[TP, 
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Zamawiam ptyty: 

]Q2.25,00 zt 

JSwiat MP3.25,00 zt 

]ftRSENAL STRATEGA. 25,00 zt 

]Lightflow.20,00 zt 

j UWAGA 
PROMOCJA!!! 
Jezeli zamowisz dwie ptyty 

'trzymasz ZA DARMO krqzek 
Jspotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zamawiajq cego * 
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1 11 □ ARSENAL STRATEGA. 25,00 zt 
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□ | | Lightflow.20,00 zt 
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UWAGA 
PROMOCJA!!! 
Jezeli zamowisz dwie ptyty 

otrzymasz ZA DARMO krqzek 
zespotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zamawiajqcego 

Zamawiam ptyty: 

□ Q2.25,00 zt 

□ Swiat MP3.25,00 zt 

□ARSENAL STRATEGA. 25,00 zt 

□ Lightflow.20,00 zt 

UWAGA 
PROMOCJA!!! 
Jezeli zamowisz dwie ptyty 

otrzymasz ZA DARMO krqzek 
zespotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zma maf^cigo 

UWAGA PROMOCJA!!! 



oktadejtcy lie pigiciimi z Mem Vaderem... zgrazal), ienujp- 
ga Rabelliaa (wydawaaie razkaztw Ceiarzewi - tei baz kameata- 

i 

LocasArts ta bedajze jedyna powaioe przedsiedlor'stwo, kid- 
rage asoblicie nie darzg zaulaaiaai. A da dlabta, ce mi tarn ■ 
mum: po proitu go nie lubigl Nie liibii lit dlalego, za co 

i pusz przynoai mi heleane razczapowania! Sami zresztg wiecia jak 
jeat: ta wazyaikie "coda" w atyla Matters at Tepaa Kaai (Baba Fen 

pza). Alba wpeazcie teadencyjae da bdla Mysteries at the Silh (a ja 
I tak pemagatem Slerm-tpeeperem pazbywafi aig buatawaikiwl) • 
ana deprawdy nie licajg z Mace (i pelencjalaymi acz niewykerzy- 
atywanymi moiMciami) Star Wara... I dlalego teZ oatatnind cza- 
ay nie dewiarzam juZ kampletnie intermacjam adaajdywanym w Siaci 
ananaaiecym none (jak zawaze rzekame cadawae) prednkty tajZa 
iirmy. 

Gem.ini 

Wi?cej nawet - co pewien czas 
na widok takich dumnych za- 
pewnieb w ciszy hali produkc... 
redakcyjnej rozlega si? moj 
gorzki, cyniczny smiech. 

Ale jednak gdzieb tam we- 
wnqtrz mnie tli si? (na przekdr 
dobwiadczeniom) niewielka 
iskierka nadziei - ch?dp by 
wreszcie LucasArts dorosio do 
podejmowanego przez siebie 

sporo tego. Jednak - czyzby 
niewielkie swiatelko w tunelu? 
- istnieje szansa (jak na razie 
powstrzymam si? od prob pre- 
cyzowania jak wielka), ze - bye 
moze, choc nie licz? na to - jesz- 

cze w tym roku pojawi 
si? taki Cud. Ow cud 
nosi nazw? Force Com¬ 
mander i jest... o dziwo 
- gr? real-time strate¬ 

gy! 

Chod... ebz wtym dziw- 
nego? Byty juz przeciez 
symulatory. pseudo-sy- 
mulatory (symulatory 

symulatorbw?], gry FPR arca¬ 
de, strategic... Naturalnym 
wobec tego wydawac si? moze, 
ze w swym dqzeniu do wyeks- 
ploatowania (dodajmy: raezej 
tanim kosztem) tego, kto wie, 
moze najobszerniejszego z te- 
matdw, jak i rowniez - miejmy 
nadziej? - do znalezienia wresz¬ 
cie recepty na sukces totalny, 
LucasArts odwoiuje si? do 
sprawdzonych juz wzorcow. 
Dobrze to czy zle - za wczesnie 

tematu i nareszeie stworzylo 
gr?, ktor? wielbiciele Gwiezdnej 
Sagi jednogtosnie (bez wzgl?du 
na upodobania i animozje] 
okrzykn? mianem Giery Co Si? 
Zowie! Gra taka jednak musia- 

laby spetniac kilka dose powaz- 
nych wymogow. Przede 
wszystkim: musialaby uwolnic 
si? od smiesznosci nonsensu, 
jak? nacechowana jest wi?k- 
szobc produktow sygnowanych 
logo Star Wars; po wtore - mu¬ 
sialaby stac si? wreszcie czyms 
nowym; po trzecie - dawac 
rdwne szanse swfetnej zabawy, 
tak buntownikom, jak i Impe- 
rium; wreszcie: wygl?dac "nie- 
co” lepiej od Rebellion... Hm, 



* ISISGIQ;'? 
Znamy juz jej dat? Pomewaz tytul i fabula do czegos 

zobowiqzujq, autorzy postanowili wprowadzic gr§ 

do sklepdp doktadme w Halloween - czyii 

31 10 1998. No to -.wesolych swigt 

* jJjJEOW¥i 
Pisalismy jut (bez zadnych dodatkowycli 

szczegdldw), ze kroi si§ nam gra RPG na engine* 

Unreala Dzis wiadomo, ze chodzi o Werewolf The 

Apocalypse, fir my Dream Forge Premiers w1 

przyszlym roku 

* SPOlfM 
Take 2 Interactive Software zawarl umow? z Red 

Storm Entertainment, dotyczaca dystrybuqi ich 

gier (z Rainbow Six na czele) na terenie Europy (i 

w paru innych wyznaczonych miejscach ;)}* 

Westwood Studios poszukuje ‘partnera z duzym 

studiem 1 do realizacji filmu sf na motywach CSC!!1 

I skoro |uz jestesmy w tych Klimatach: w Tiberian 

Sun natkmemy sip na glosy (a moze i nie tylko) 

Jamesa Earla Jonesa tme znacie goscia? - a czyim 

posem mowi Darth Vader, hp?) i Michaela Biehna 

(Terminator, Obey 2) Niezle! 

•||NAAN 
Pora yvspommec o kolejne" swietme sip 

zapowiadajQcej gierce, czylTKanaan (dose biblyna 

nazwa ) Kanaan to nazwa mal§f1 planety, 

teoretycstriie ziemi obiecanej dla kalonistow, a w 

praktyce teren 700-letmej (U wo'jny ponnpdzy 

mieszkaricami Kanaan i tyim ktorzy dotgd zyli scbie 

spokojme na planned Camros Wszystko naturalnie 

W 3D Zeby bylo smieszmei, gra wykorzystuje tlwa 

(!) rozne engine’y 3D, w zaleznosci od sytuacp1 

Dzipki temu graez ms miec mesamowitq swobodp 

poruszama sip i dzialama tudziez wykorzystywama 

wszystkich napotkanych obiektow tbudynki, 

pojazd^ artefakty), a f sama grafika ma robic 

mocne vfszeme Do wyboru 10 broni (od pistoletn 

po dziala plazmowe i jeszcze depsze bajery). 

Wszelako autorzy meco poskgpili amumc|i. wipe 

grzame we wszystko rile ma sensu (tym bardZiej, 

ze me kazda hrori w kazdej sytuacji jest efektywna) 

Ciekawostkg jest tez Al wroga - on me czeka na 

nas (tj me jest to ]ego jedyne zyciowi° adame) 

Znudzony wyczekiwaniem moze sobie pospac, 

pDgadac i kumplami, pograc w karty (co moze sip 

dla mego marine skonezye. gdyz me zwroci uwagt, \ 

le, ktos pelzme w jego kierunku,,,]. Ba, bpdgc pod 

ogmern, wrog np ukrywa sip zg jcialami poleglych, 

a |esli inajg tam swoiego ohcera.'to zapewne szybko 

zapanuie on nad chaosem i zmoniuje sensowny I 

'Ultratak (i to nte na zasacizie kupq i do przodu1'*]. 

To me bpdzle rzezma, a inteligentny pojedynek1 

Naturalnie bpdzie * rfuiltiplayer (do IB osob na 

stosunkowo meduzyeh planszach), w tym takze 

tryb “capture the flag 1 

Force Commander 
LucasMs 

on. Maj? one bye (misje, misje 
- nie "solony") pogrupowane - 
na podobienstwo Warcraft - w 
rozdziaty, srednio po trzy zada- 
nia na jeden. Rozdzialy z kolei 
skladaj? si? na kampani?, w 
ktorej mamy brae udzial z per- 
spektywy obydwu walczgcych 
stron: Sojuszu Buntownikow, 
b?dz Imperium Galaktycznego 
tgraez wciela si? w, odpowied- 
nio, leadera i commandera - 
tylko,.. co ma do stopni wojsko- 
wych tytulowa Moc?!). 

gry - co ciekawe: kazdy ze 
wspomnianych rozdziatow ma 
miejsce w odmiennym swiecie; 
wojna odnajduje swych wier- 
nych mitosnikdw (wyznaw- 
cow?) wsz?dzie, tak w znanych 
juz lasach tropikalnych Yavin 4, 
na pustyniach Tatooine, polach 
Corelli, ale i "na nowych" row- 
ninach Kessel Cplanety wi?zien- 
nej), oraz na... zapomnianej 
czapie polarnej znajdujgcej si? 
w stolicy Cesarstwa - Coru- 
scant. Istot? gry jest Cjak prak- 

Coz, najwyrazniej ta dziwaczna 
tchod uzasadniona) nuta zw?t- 
pienia tak mocno wyczuwalna 
we wst?pie polubila ten tekst 
tak dalece, ze postanowila za- 
mieszkac w nim calym. Innymi 
slowy: po prostu nie potrafi? 
wykrzesac z siebie tyle nadziei 
i tyle entuzjazmu, by bezgra- 
nieznie zachwycic si? Force 
Commanderem. Poza tym: le- 
piej przeciez przezyc mit? nie- 
spodziank? niz ewentualne bo- 
lesne (kolejne] rozczarowanie. 
I tym optymistyeznym akcen- 
tem... H 

oceniac. Tak czy owak jednak, 
Force Commander jest RTS- 
em. Uzupetnijmy: godnym (choc 
niezupelnie oryginalnym] przed- 
stawicielem swego gatunku. 
Co jednak dokladnie oznaeza 
owo enigmatyezne sformutowa- 
nie "godny, acz nieoryginalny"? 
Ano nie mniej, nie wi?cej jak to, 
ze znowuz LucasArts b?dzie 
probowac do maksimum wyko- 
rzystac to, co juz jest. Ten dzi- 
waezny penfekejonizm mai si? 
objawiac przede wszysttyfn w 
zastosowanych rozwigzaniach 
graficznych, wysrubowanych 
do, jak mowi?, "samych granic 
dost?pnych obecnie technolo¬ 
gy". Akcelelerowana (niestety - 
sprz?towo, coz poczgc.J gra¬ 
fika, podobno na wczesniej nie- 
znanym poziomie finezji ma za- 
pewniac niespotykane dot?d 
odczucie realnosci wydarzen. 
Hmm, spojrzcie na screeny. No 
i co? Rewelacja? Jak dla mnie - 
niezbyt. Sytuacj? jednak rato- 
wac ma floating camera (hmm: 
swobodnie unoszgea si??], za- 
pewniajgca - jakoby - istn? po- 
t?g? doboru dowolnej perspek- 
tywy oraz kilku innych "szykan" 
- opeji sledzenia, orbitowania i 
tym podobnych. No no! 

Akcja Force Commander roz- 
grywac ma si? na przestrzeni 
pi?ciu lat - rownolegle do biegu 
wydarzen znanych z dotychczas 
dost?pnych cz?sci sagi. Szero- 

tyeznie zawsze) wydobywanie 
zroznicowanych surowedw, 
produkeja i pozniejsze ukierun- 
kowanie sit zbrojnych (nigdy 
wczesniej nie widzianych czot- 
gow; na marginesie - kiedy do- 
czekamy si? Forcemech Com¬ 
manders? ;)] AT-AT (All Terra¬ 
in Armored Transport], AT-ST 
(All Terrain Scout Transport), 
Y-wingow, TIE bombowcow i 
wreszeie zwigzanie walk? prze- 
ciwnika... 

Tak nawiasem mdwige: rzucam 
si? w drgawkach, gdy czytam 
jakies materialy - ot, chociaz- 
by recenzje gier - dotyezgee 
Star Wars i widz? "Tie". Toz to 
skrot (od Twin Ion Engine), a nie 
nazwa! No ate... Ogdlem: gra 
zawierac ma w sobie ponad 
100 roznych rodzajdw jedno- 
stek personelu, pojazdow, bu- 
dynkow. Ha! Impressive, most 
impressive! ALE... czy to nie za 
malo? 

ko, naprawd? szeroko, zakrojo- 
ne walki (single, Internet, siec 
lokalna) rozpoczynaj? si? nie- 
dlugo po zniszczeniu Alderaan 
(nota bene, najwi?kszy blgd w 
dziejach Imperium) - przekl?ty, 
przekl?ty niech b?dzie Grand 
Moff Tarkinl. Nast?pnie id? 
krok w krok ze zdobyciem Hoth, 
by zakonezye si? gdzies nieopo- 
dal dramatyeznego - lecz 
smiesznego w calym swym bez- 
sensie - zakoiiczenia. Misje, ja- 
kim przyjdzie graezom stawic 
czola, to m.in. konieeznose za- 

tozenia bazy, przechwycenia 
b?dz zniszczenia strategicznych 
jednosteki budynkow, komplet- 
nego "zaorania przeciwnika sit 
wszelakich", utrzymania pozy- 
cji do czasu zakoiiczenia ewa- 
kuaeji (cos jak scena ucieczki 
buntownikow z Hoth) and so 

Tak nawiasem mowi?c - naresz- 
cie jakas dobra wiesc dla tych 
wszystkich, ktdrzy urodzili si? 
ze znakiem Tajnego Obrzgdku 
Imperatora z kosami i trojz?- 
bem na r?ku: b?dzie mozna 
stlamsic bunt! A wracajgc do 



Recenzje 

Leisure Suit 
Hazard 2 Larnyr 

Jestem pewien, zb gdyiiym zapylal 0 najbardziej cliBpaWBfl/styfiiiil najljacilziej znanq homputei'Qw<t „ttoftieljj" (cadzyslfiw 

wydaje sip chyba ■ jeszcze ■ zrozumiaty...), tysip cardal jailnym gfcsBrn, choc w riznyeii tnimcjacli, zateSpplyliytylhov' 

jedno slowo • LARA! No i nlc ttitegu, bez dwu ztiaii Lara Jest MptmlitlBi resin powiiPii] nutffia ohraSlac jp mianem 

Mlowej! Co pBawi pnrowla pi'Diincsmci nieiiu w JwiJca" npzesadzili z jej sylweihp, ale... W kazrtym jp, bez cienia 

wplpliwosci jest ona czyais wipcej niz zaledwie (?) heooinp m kpinp aiewimj. Mo i swietnie. Do czegojetlnak zmierzam? Ana 

- chciatbym zaproponowac niewielkp zaliawp w kojarzenie Jie, iri i w skejarzenia - chodzi mi 0 to, Bysruy da wspomnianej 

Gem.ini : 

date)...), w ktfirym haiard timowanyiest 
niezwykle powa:-me. Cfasem nawet smiarcal: 
powainie - ot, ofioWzb| wtedy, gdy ktitfjSv 
zdesperowanycb gosci postanowi ostatepini - 
rozstac si? l Eftgkami tego najpi?kniejszego 
swiatow.., W tym jednak przypadku 
zatriumfowal rogaty duch wlasciciela. By 
i owszem - jestlspnry, zadbany, jednak m 
prozno w nim szufcsb kklientow ubranych w , 
vgjgrorne strojerTo jednak tylko dlatego, Je 
zwyczitem tego mieisca jest obywac sip bee 

le uwaga: to nie moze bydbylejk 
kto - to musi bye m?zczyzna 
spokojny (rdwnowazqcy 
niespozyt? energi? bohaterki), 
ustatkowany (ale po przejsciach - 
tak, by nie mozna bylo go 

zaskoczyc czyms nowym), hmm: nieco starszy 
(aby pani L. zawsze mogla bye pewna, ze po 
powrocie do domu zastanie go w nim... - 
zapewne nie samego, ale coz: nie mozna miec 
wszystkiego]. Dobrze byloby rowniez, gdyby w 
swiatach komputerowych nasz amant mial 
znaeznie dluzszy staz - ot tak, by nasza Pani 
wiedziala, ze znajdzie w nim oparcie w tych 
wszystkich trudnych testach, jakim poddajq j? 
okrutnicy z Eidos. I co? Znajdzie si? ktos, kto 
spetni te - nie ukrywajmy: nielatwe, warunki? 
Hm? Jak dla mnie - jest jeden. Co prawda nie 
ide&fny. ale,., c62 - podsne punkty wypalnia z 
wtaSciwqsobie fozkosznq medbaioscj?, Psnie, 
Panowii - my£l? tu aczywi&cie c Larrym 
Lafferze - nieudolnym, (bqz jakze urcczym 
playboyu bawiacym ms swymi .nlepokojami 
milosnymi’1 (deiikatnie rzecz ujmgfflb) wla&ciwie 
od poczgtkdw wspsniafej kariery komputerdw 
jako zabawki. 

A zatem - Larry] (OczyvtfiScie jesli znaji 
bardziej odpowiedni -flamy znac. 

kandydatLirq przetn‘awiB:je5age jeden fsl 
stabilnpgb ekononticzna. Ofco KlWiem ow 
nrewyzyty wtecznyftufacr posfcariowil nieco si^ 
uotatfcows# t fgcz^o pozyteczoe z flmemnym 
rozkr?cil ciekawy interns. Gw preedkwny twor. 
odbicie charakteru wlsScieiete* to pflAucze 
Nnastrojowe” kasyno, znane pod rtaaw|laisure 
Suit Larry's Cassino. Niebanalne. nieprattfla^1 
;) BTW: nie musimy si? obawiac^ Larry m: 
wypadl z obiegu: wszystko to jedynie 
przerwie pomi?dzy 7 a 8 - a wlasciwie 6 a 7 * 
cz?sci? swoich przezyc - tak nawiasem mdwii 
„dsemka" nosi nazw? Lust in Space - czyzby 
Larry wybierat si? w kosmos? moj Boze, z rego 
kondycj?? 

Kasyno, jak mniemam instytueja nreo&Cfe 
czytelnikom Cchod zapewne bardziej 1 nozwy niz 
z autopsji - me martweie si?, mnie tezJ* 
kojarzy si? raezej jedhoznaeznie. Jest.-tdf: 
spory budyn#, zadbany, przewszrife 
mezwykte etegancki tkruplerrfy w smokingach, 
kobiety w dlugich sukniach, r?kawiczkach \ 

ogromnych kapfltuszacb i tak dalej, I tak 

■&* L2lWf& Suit Larrys Cjswo - A?/ Hotel Room 

erzonych oczu, pm ubranta. 0 no! Bez 

To po presto tak 
zwyczaj, 

NATUPA1WY 
pdfopTpP 1 
prostu w 

*rystinkbwej 
iSwigtyni hazerdL 

llarrego ow 
I hazard 12 

przeproszebtETi! 
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niewielkich aci wygodnych tnawet w kiika osbb) 

basenikacfi! Taknawlasem mbwiqc * urocze i 
godne kultywovyania tachowaniaf 

hr 
;dw jednak, Kasyno jest kasyr®m. 

|Ten W ogromnychsalach tegcr|Surat 
rad mozna w pnemilym sk^din^d 

irzystwie partyjk? pokera Erdwme/w kilku 
pjach amerykanskich, Mbznac^ie 

li^cych si? od europgjakilBB^ ..w oczko1', 
;i, ruletk?; potracic istony przy automatach 
lych w nas;zej 
[ytami”. 

K\ znanej jako 
.d uj?ta w typow] 

[ywianym11 hum 

si? w kierunkgS 
(?), Oczywidare 

.arrych 
|Tw zarcipdajniAvidzimy 

i rusz 

krdla Elvisa), 
Oczywiscie 
tez 
przepojona 
podtekstami 
natury 

jednoznacznie enotycznej tale umiej?tnie 
zbaiansowanymi na granicy dobrego smaku]. A 
wreszcie - oczywiscie znana juz z cz?sci 1 
poprzednich, a poprzez to dziwnie swojska - 
Htefera- [choc zaznaczam - nie zwyklem 
bywad wtakich miejscach! Co wi?cej; nawet nie 
wiem, gdzie idi szukad). :) 

To wszystkg jednak go napjsglsm jest jednak 
tylko nlewielkim odsetkiem Lego, co mains 
zrobid z Kasynem Lsrry'ogo, dysponujqc i 
do&t?pem do Pajgczyny. Wteciy dopier© 
rozkwita ono* wypelma s ? goscrm smiecS” 
niewy&rednyrm zertami,., Che, che - dopiero 
weedy nastrdj moina nazwsd takim, jaki H 
zapewne ehciafby widzied w swych progach 
tarry tafferl Wdwczas to-bowiem kazdy z 
broracycb udzial w zabawie wctela si? w 
odbbWadaiqcg mu postad Epowisdam warn: 
same.pj^krie * rysunkowe - kobiety, i przystojni 

fsi'ttWCOW^i - m?zczyini :ft, dopasowuje do 

^ w zabawy! A trzeba przyznac, ze kiedy gra 
sf© , program nagle stale si? znaczniel 

Plusy: 

• inleresulaca lemalyha 

- niezly zamysl 

• wszyslko w granicach 

dobrego smoko 

• wyszuhany, niego^ledni 

humor 

Minusy: 
• rozdzielczoSC (640x400} 

• wskazany dostep do 

Sieci 

• pouiiojszeracMiza 

lelelon;) 

□cena: 

V 
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bardziej obszerny! Oto nagfe zaczynaj? dzialac 
wszystkie niedost?pne wczesniej lokacje - 
restauracje (roznych kategorii), sale „do 
opowiadania dowcipow" (zastosowano podziaf 
na dwie kategorie: otoz: dowcipy - 
nazwijmy je przyzwoite opowiada 
si? w Clear Comedy Club; 
swinskie natomiast, cieszqce si? 
zwykle znacznie wi?ksz? 
popularnodci? - w Funny Comedy 
Club), pomieszczenia Mdo gieF i 
zabaw" (Say What? czy Pickup 
Master). Celem zabawy jednak, tym 
nadrz?dnym, wi?cej: jedynym, 
jest... zabawa sama w 
sobie! Poznawanie 
nowych ludzi, wspolne 
„napychanie si?" 
wirtualnym zarciem 
serwowanym w 
jadlodajniach, rozmowy, 
dyskusje, klotnie, 
obdarowywanie si? 
prezentami, kupowanymi za zdobywane w 
trakcie gier Larrybucksy, wreszcie niewinne (i 
..niewinne") flirty... 

Te ostatnie zreszt? mozna zakonczyc bardzo 
przyzwoicie - bior?c z wybran?/wybranym 
wirtualny... slub (!) w kaplicy o wiele mowiqcej 
nazwie: Quicki-Wed Chapel. Slowem - w Kasynie 
jest wszystko, co tylko mogfo przydac si? do 
stworzenia nastroju swietnej „sieciowej”( 
ZYWEJ zabawy. 

No tak. Pochwafid jednak czy zganic? Chwalic za 
pomys!, ch?d kojarzenia samotnych, 
integrowania obcych sobie z poczqtku ludzi, czy 
tez ganid za... dokladnie to samo? Warczec na 
to, ze gra - w sytuacji niedost?pnosci Sieci - 
jest baaardzo zubozona, czy poglaskac po gtowie 
za nowoczesnosc i ..przysztosciowizm"? 
Wreszcie - obrugac za wciqz „slisk?" (sex i 
hazard) w Polsce tematyk? (choc zastrzegam: 
w Leisure Suit Larry's Cassino NIE MA niczego, 
co mozna by pokojarzyc z pornografi? - to nie 
Sexy Empire!), czy cieszyc si?, ze zostaly one 
podj?te z charakterystycznym dla Larry'ego 

wdzi?kiem? To pytania, na ktore nalezy 
odpowiedziec samemu. Ja nie wiem. Umywam 
r?ce, Aby jednak moc to zrobic, musz? jeszcze 
raz wejsc do baseniku, gdzie cztery urocze 
przeciwniczki rozdaj? karty. Sami rozumiecie... 

Producent: 
Siojra Onilrw 

Wyntagania: 
Wmrfcws 95, P 90, SVGA, 
CM iSMbftam 

Internet: http://www s 
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1 Czwarta Ctrzecia?) runda 1 

Zapewne nimznie (o lie w ogAle) pomylg sip twierdzqc, ze w pamigci (i sercu) kazdego z nas na 
zawsze zarezerwowane jesl miejsce dla taj pierwszej, jeszcze nowej, Swiezej, „le| zdziwlonej, ktdra w 
calym niehie nie zna Innych upojeri oprdcz samel siebie", taj wraszcle (chad mows wcipz a lym samym), 
ktdra niejednemu z nas otworzyta oczy na dwiat... Nle sposdb zanegowad, 2e te| piepwszej, calkowicie 
wtasnej, samodzielnia poznanej... gpy sip nle zapomlna! Ppzyznad to must kazdy z nas ■ katdy z graczy. 

Gem.ini 

ez obaw jednak, gdyz - po trosz? 
wbrew wczesniejszym slowom - nie 
zamierzam zam?czac was 
wspomnieniami. Wspomnieniami, 
gdyz Ta Moja Pierwsza to czasy dose 
odlegte - o, jakze to bylo dawno 

temu! Jeszcze w epoce, gdy posiadanie 
Commodore 64 bylo podstawq autentyeznej dumy 
i... odwiedzin tabunow znajomych, ktorzy zwabieni 
..technik^" lgn?li do niego niezym misie do miodu. 
Tak bylo. Ale nie o tym miatem - tak? PRAWDZIWA 

pierwszq, ogromnq i skomplikowanq grq, ktdra 
obecnie stanowila wen? i muz? podezas pisania 
wst?pu bylo UFO: Enemy Unknown. 
Ta strategia [choc jej rownorz?dnq strategieznej 
cz?sc stanowi rozgrywana w systemie tur 
taktyezna walka], ktora zachwycila mnie tak 
dalece, ze po dzis dzien nie mam serca usunqc jej 
z dysku. Az smieszne, gdyz od tego czasu zdqzylo 
juz uplynqc kilka, to gorszyeh to lepszyeh 
..growych" lat, w ciqgu ktorych ukazaly si? 
mlodsze siostry tego programu - X-Com: Terror 
from the Deep, nieszcz?sne X-Com: Apocalypse, i 

pcjawila ..wariaeja na 
temat", w ktorej bardzo 
swobodnie potraktowano 
..rodzinnq tradycj?1’ - X-Com: 

Interceptor... Zresztq: saga trwa - przeciez 
nawet teraz w Microprose trwajq prace nad 
kolejnym tytulem nawiqzujqcym do nazwy X-Com - 
FPP opartym na engine Unreala: Alliance. A ja? Ja 
wciqz walcz? w barwach X-Com, ale nieodmiennie 
ze starenkim Wrogiem Nieznanym. 

wspnlne calej seiii 

M i n u : 
• model lolu 
• wrazenia zwiazane 

z walka (w lym problem 
ioy'a) 

- leellDDiatpIWesW 
• brak klimalu zagiozeoia. 

zaszczucia, bezcelo- 
wosci dzialat. 

Dcena: 

No - nie zawsze. Ostatnimi bowiem czasy, a 
scislej: w przeciqgu ostatnich kilku dni 
przesunqfem si? na czasowej osi, na ktorej 
punktami sq wyznaczone, pokrewne przeciez 
sobie tytuly, w przysztosc - przyszlc mi bowiem 
zapoznawad si? z grq, ktorej tytul juz raz si? w 
tekscie tym pojawil - z X-Com: Interceptor. Juz 
teraz jednak przyznac musz?, ze produkt ow chotf 
z jednej strony zaspokoii moj ..ekskomowy11 gfod, 
to z drugiej... No coz - nie ma co ukrywac - 
sprawil mi zawod. Nie wszystko w nim bowiem 
jest takie, jakie bye powinno, czy raezej: jakie 
chciaioby si? by bylo. Przypatrzmy si? jednak i 
ocenmy elementy sktadowe giery po kolei, w 
porzqdku i dyscyplinie, z jakich stynq elitarne 
[bqdz co bqdz) oddzialy okreslane wspoln? nazwq 

- 
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stafo si? zbyt odlegle od przytfaczajqcego klimatu 
grozy dominujqcego w dwoch pierwszych 

cz?sciach sagi. Zresztq - zdaje si?, ze recenzenci 
wskazywali na 6w - ich (slusznym] zdaniem - 

mankament juz w przypadku „Apokalipsy% 

No coz, przejdzmy dalej - przelqczyfem tryb 

wyswietlania kokpitu na dajqcy znacznie wi?ksze 
pole widzenia [i znacznie mniej irytujqcy] i 

chwycilem za joya [ForceFeedback - gdyz gra 
obsluguje ten standard; tyle tylko, ze w iscie 
szczqtkowej formieJ. I... zbladlem po raz wtory! 

Oto bowiem moj delikatny skr?t zmienil si? w 

brutalnie energiczny zawrot bojowy! W czym tkwi 

problem? Otoz programowa czulosc manetki jest 
nazbyt wysoka, Co gorsza jednak, mimo suwaka w 

opcjach, teoretycznie odpowiadajqcego za t? 
wartosc - nie sposob jej sensownie zmienic! 

Efektem takiego stanu jest alternatywa: albo 
latamy baaardzo delikatnie i nie nadqzamy za 

niesamowicie trowniez nazbyt] szybkimi i 

zwrotnymi „talerzami”, albo - grajqc normalnie i 

efekty uzywania brcm (dynarnicznie ficzone 

i na ml efekty czqstecztovve}. ale to nie 
jest ta wirmozeria, ktdrej sabie - to 

„zaledwfe' wyfcw? rzerjjWnikiw. C2y.l1 - iak na 
moje- oczekiwania - zbymp OgdEnie pojqte 

wizuatia jednak nie sq jeszoze weals ale, ba! - w I 

pordwiwniu do istoty symufooft .modelu |nui\ 
stajq sig wr$cz wspaniafe (choc daleko im do 
chociazby Conftfcf Freespace 13, To bowiem 

dopiero model loiu (1 walkil oraz wyjqtkowe 

udziwiienta znacznie zanizajq ocen? ogdlnq gry D 

jskich znowuz udzfwnieniach mdwi?? Ano 

wyobratae sobte kokpit rzekomo najlepazego 
ziemskiego mydliwca (Lightning IE), ktory w swej 

istocie jest niczym innym jak kabinq... jeklego i 

omerykanskiego samochodo 1 fat 
pi?cdziesiqtych!l! Zludzenie jest peine - 

prostokqtna przednia szybka (fatalna 

widocznosc), wsteczne lusterka (Ml - a przeciez 
istnieje cos takiego jak sensory!], nakleika" 

napisem MHamuj? dla Sectpiddw" 1oJj| 

wystarczyfo: zbladlem i sam juz nie wiMzjalem, 

czy rozesmiac czy?J^aczejJ rozplakac Na 

litosc bogow - przeciezjt^nie ta gra, nie ten 
feeling! Ja rozumiem'TchocJiie pochwajarnj 

ciqgoty twdrcdw w kierunfu „slodkicffltCt 
pi?cdziesiqtych“, ale - no gljuz nazb vV 

_ 
To 

nawiasem mdwiqc: nie rozumiem fpvnfez kwestii 
mozliwosci ciqgu maszyn - taknoszych, jak i 

wroga Wszystkie one bowiem potrafig zatrzymad 
si? i osiqynqd pr?dka£d meksymelnq w przeriqgu 
niewiarygodnie krbtkiego odcinkia ciasuf Obey 
zreszta skrzptnie t? zdolnodd wykorzystujq - nie 

Smiem imm pofecid gry w jakikolwiek inny 
niz ze pomocq joya z przepustnicq! 

I wreszcie ostetnia 1 paEqcych kwestii walk - 
sto.sunek lipzbowy stm Ot6z nie zdarzylo mi si?, 

by przebiwnikdw bylo wi?cej niz siedmiu! Co zas 

si?z tym wiqze: ostqgniqcie stanu pi?cin 
Lightningdw obsadzonych doSwiedczonymi 

pilotami w czeste wykonywanis misji wr?cz 

gwBrantuje zwyciqstwo. Inna rzecz, ze - jak 
wynlka 1 powyzszego - wywelczone praktyeznie 

przezl^rzydlowycK. Sfbwem: model lotu i ogolne 
:zucie [I odczucie (KLIMAT] walki w niezym nie 

^przypominajq tego, ktdrym.mogli rozkoszowac si? 

milosnicy^gier tego pokrojuichociazby^w TIE 
Fighterze. 

Smutne^WlaSnie tak. Django tez, dla 
popr^wieniB‘ftasi;raj6w,:pd teraz b?dziemy 

wgryzatS si? w IntercepCpnafid drugiej - tej 
pzozytWJoejlrStrony. NesS:iS?scie rdroiieziw mmm 

mm 

teraz b?dzie zupelnie tak, jak w ogranym 

Kiw’Cisii - „mam dwie wiesci: dobr? i zlq; ktor? 
Iahyacifi-najpierw?" Gra bowiem bezsprzecznie 

iiiitlwa bieguny - calkiem dobry i calkiem zly; i ■ 
Ijttorv ms i^c na pierwszy ogieri? Jako jednak, ze 
|iiikt zapewne nie jest w stanie odpowiedziec na 

IjbjLvspO Ifeak, bym inogl uslyszec i dostosowac 
|::i? Tpis/i^.jednak troszk? wczesniej niz mozecie 

priiczytac], sam zdecyduj? - zacznijmy od bad 
|nsw|S$W. Wielbiciele X-Com i tak nie przeczytaj? 

i;oj I’actnzji do konca (pewnie nawet nie widz? 
11 rydi $lSf - close trudno czyta si?, biegnqc 

t!q sWepu z softem, nieprawdaz?], 
pszystkim zas innym natomiast nalezy si? 

IPiiykrami to mdwic, ale moja ukochana seria 
|fi?i]wyi ciimej rozmienia si? na drobne. Wyglqda 

■ipKo^ze skqdinqd rozumni ludzie z Microprose 

ll,l!lJli pov«,:echnej obecrae m USA (i chyba 
nie tylko tain.,.) tenefeneji do v^ykorzystywaoia 

iSjjrawtbunych wnrcbw. pny - zarazaai - tak 

iaawaiBowanym ..rotwadnianiu" tregei, by 
mogla ana wystarc^yfi na jak najtllurej, Jak 
iitivaerii inaczej naswat ide? skoncentrowariia"' 
oiy no jodnym, w dodatku wczesniej w ;asad;ie 

.meistotnyiPi dla yraeza. wsUtu ■ walki .0 rue 

«stanie sii^oonym"? Wlascjwie nie byinby w 

|,/m nil'?^" 'newla^iwegb- take moone 
1 kown” ndpowiedf na niewatpliwe 

1 ,JW lmi,IJri0Jne (che the) lucasArts w 

-synwIfWwkosmicznych". Ale.,, 
;,‘ri:s Wkie podejscie spnawdziloby sig 

tylko wowczas, gdyby ow 
symulator zostal 

zaprojektowany i wykonany 

w odpowiedni sposob, A, 
niestety, nie jest. 

Dowody? Zacznijmy moze 

od oprawy wizualnej pola 

bitwy. X-Com: Interceptor 

wykorzystuje (nie da si? 

ukryc!] mozliwosci 

Direct3D i akceleratorow 

grafiki, ale - niestety - w 

sposob zaledwie poprawny. 
Nasuwa si? pytanie: 

dlaczego tworcy nie poszli o 
ten przysfowiowy krok dalej 

i nie dali graezom [jakby nie 
bylo - swym klientom) 
czegos, co staloby si? 
„symulatorowym 

Unrealem"? Wprawdzie w 

X Com. (Ktora to nazwa - nawiasem mowiqc - 
slcrdtem; jego rozwini?cie to 

pffj?terrestrial Combat - Walka Pozaziemska). 
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Wymagania; 
P\ 56, WiFitfow^S. 16MB, 
3I>FX 

Internet: hllp://www microprose com 

Dyslrybutor: 
IPS 
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tym przypfldkti jSato ccym pisadl KtO ■ moze 
nswflt i tint m o neyatympIV? Co foliiwjf 
ledrcak, pluay skupjly w jnao^cej wfokszosci w 
wars^W® ki?6r0>.. njbwiate f.6ini si^od tej 
lawfiiterw .orygmote' ■ jm| ozylk. w 
wariitmfeftfhq strateqre?nei! Coto osmacza^ 
Ann lyUtQ, trartycylrue Ichwate bngumJ} 
pr/yidzie gi'oK&om jat'i^dzsc ^majqtkiem* X*Cflm 

■ eqj ii tibcyjm 
razem jednak konflikt nwt mfejscs w pczis&il 
kosmosu, a scislej: v/fmlpB oKreaianym mianeml 
Granicy. Dodatkowo na pewno ciekawy jestliE, 
ze chronologicznie wydarzenia opowiadane w 
Interceptor UX-Gom IV") stojq Mnieco" wczeSniej 
niz wmli (dla nasLApokolipsg". 

Tym, co sprawloF ze lutizie usLattHtffiie opusci! 

fewq fn-siq planet^ bylo nadrniBrnejSf^^^l 
■oafne i coraz bardziej dotkliwy brakl 

To wlagnie w rch pQSzukiwamuM 
B wyruftjy w Kosinos i 

wls^nte .flMkanicy natkn?ly si? na rise, 
ale Stfirop, rtwmil ■ jakzeby inaczej - 
na starego; dwubrotnje odpaitego 
iuz .vrd^Sjbcycb. AljfiTeb " 
'"i-:i/ied, ze znovyj^majq'O; 
niecne, mjprawdjpj&me 

planyf Me pczoateje nm zatem nic 
mnego, jak podjqd rzuconq ztelonq tepft gwoli 
^cfsldMjtii po raz im$ rekawic? E wywelczyd 
swoje prawn do istmeoie Po raz trzeci do 
dyspozycji X-Com posterioryzostaje cafy ziemskr 
petenejal tak w specie; jak i w iudziaeh, znowti 
na konta organ izacji zaczynajq splywed wpiety 
dokonywane w celu fozbudowy zapfecza i 
dziatan. Rdiniae w Btosmku do cz^Sci 
poprzednich - mimo iz totntejq - nie sq istatne: tak 
jak tam bromlismy przed lakusamt Obcydt paristw 
i zwiqzkdw paristwna 21ml fcak teraz bronid 
b?dziemy KorppracjJ w fcosmosie. Tyle tylko, ze 
tym razem nacisk 
pofozony zoBtflt 
(nic dzrwnego - w 
takich worunkdfcbJ 
na walker w 
przestrzenii Cals 
r eszta natomiast 
to w zasadzie td 
samo - morn 

rozmq si? 
szczegdly, gdy 
zamysl ogolny 
pozostaje bez 
zmian. Pozostaly 
zatem tak badania 
naukowe (tu 
chybiony skqdinqd 
pomysf sciqgania 
danych z Ziemi), 
koniecznosc 
produkowania 

BMW 

Praducent: 
MJCfoorose 

coraz to.lBpszychSrmJWw destrukcji (biwt, 
system/ obromie, nowe modeie statkdw), 
Uu<JagWftf«m wi^s?ei_i|oSci (do oiSmiu) baz t 
v;y|iosazai'ia ich w zatiwsnsowane technologic I 
- powWrritt.. na szczefeie. To jest 
przeciez nnpsenqa catodci, cos. co spravya. ie 
grb stflje B^pzy?^ wi^cej niz tylko yenerefiiranT. 
podobnyub nm#m rzeczy do siebja, mm ^ ■ 
tei@Dle-l 

^ ^ ifl 
No. czas lB i miojBCe na B$ranie siy konczyj nagli! 
qiateflotBi iiorfinaOBtateczno konkloztp/l tu - 
pe$fe Bsag ■ nie ujTimm tej gry ocenid! Wszystko 
hmm. vvakffzuie mM it X-Con>: jpterceptor 

powpdzemem 
hatdmfast 
moglby 10 stac 
rozblty na 

UZU(39inJQjqce 
SF^i 

wprawdzie- \m 
jednak aftce sobre 

Wflicii Btrategicznq i symulacyjnq, I dopiero 
wdwczBB w rdwnyn) stopniu mim by tak 

dowtirco^CEQwad te piarwsift jak 
.odvvartOBvcmvvad,i 'ft dregq. Dziwnym 

bowiem trarem ganei^lnie poiytyyyy 
moaia ziticzyi do strte 
strategjHnej. (an^feanle imzami i 

zasobonn), negaty\yy do zr^zno^ipwej 
(kosmicznp- rdyi/niez w metafoi7canym ufjeSu 

■ walkaJ. Chod., 2 tym 
grn^raliToyJflniGmA, to moze nie rip koriGd> Istniejg 
bdwibm elemenfcy walki, ktdre mogq sie pndabad 

fc Obeyed w ich'statkach; ich 
Imnplejrote niezrozumiale 
raejonalme, a,zrozumiBie naLomiast 
&ife®B^on?ekezy. wyglqrf 

. Jtpla^i' Obcycb]. Sq i jednak 
rftwiilez fikfbdowe ogdlnego 

Uyizerunku gry. ktdre podobad si? 
wi^cz nie moge Iprzykfadowo: 
problem wspomnrmiego 
downloadingu - rniesiqc na przekaz 
lo sporo...). Jaka cylra zatem 
b^dzie najodpowiedmejsza dla 
zobf'azowanie poziomu tak formy, 
jak i uresci X-Cnm; Interceptor? 
Sqdzjf> ze najwla^cjwsza jest 
szdstke Ale i tq ocenq kloci si? 
dusza zedekiarowanego X-Gom-hlo. 
Wi?c jednak - siedem. Ale zwrdccie 
uwage * to opinia manraka. 

A tak swojq drogq ■ twdrey ssgi X* 
Com nejwyr^niej prbbujq wszefkicb 

mozliwych gposobdw, by dotrzec ze swymi 
zrealizowanymi ideami do jek najszerszego kr^gu 
graezy, uszcz^sliwjajqc maksymolno ich ilosd. Byly 
juz strategie, jest symulator, b^dzie FPR Co dalej? 
Nie wiem, marzy si? jednak powrot do korzeni: 

moze taka polqczona 1-nka i 2-ka?, Oczywiscie w 
lepszej formie, wi?ksza, bardziej skomplikowana. 
Znajcjc jednak zycie, bardziej prawdopodobne 
wydaje si? cos na ksztalt Tom Clancy's Rainbow 

Six. 

* . ' J 

m - 4 - / t 

• f 

>_/ ■**§ 



Recenzje 37 

Plusy: 
wprowadzenie do gry 
szeSciu naprawde 

□cena: 

wmm 

atakowaly calymi grupami, az do totalnego 
zwyci?stwa. Nie wystarczy wi?c umiescic w 
danym rejonie kilku zolnierzy i spokojnie 
prowadzid kolejne kampanie. Po wygranej bitwie 
nalezy si? ufortyfikowac, ustanowic odpowiednio 
liczebne patrole, przygotowac i wycwiczyc 
kolejne oddzialy, co wymaga czasu i 
odpowiedniego zaplecza, ktore tez musimy 
rozbudowywac. Tribal Rage jest wi?c "strategic 
czasu rzeczywistego", ale zarazem interesujgcg 
grg taktyczng, gdzie niewielki bfgd moze 
spowodowac katastrof? i niechybng porazk?. 
Zarazem zmusza gracza do dokladnego 
zaplanowania ofensywy, ktora w innym wypadku 
pa prostu si? nie powiedzie. 

W menu gry mozemy wybrac pojedyncze misje 
lub kampanie. Ta druga opcja pozwoli nam 
jednak zderzyc si? z wszystkimi ugrupowaniami 
wyst?pujgcymi w grze. Co ciekawe, zdarza si? 
nawet, ze przeciwnicy zawierajg krotkotrwale 
przymierza i atakujg w tym samym czasie 
wspolnego wroga. Mimo ze gra nie nalezy do 
najlatwiejszych, srednio rozgarni?ty 14-latek 
[bez obrazy!) powinien sobie z nig poradzic. 
Bardzo dobrym rozwigzaniem jest natomiast 
umieszczenie na plytce edytora gry i jednostek, 
Przygotowanie wlasnej misji za jego pomocg jest 
dziecinnie proste, a mozliwosc samodzielnego 
zdefiniowania parametrow zolnierzy i miejsca 
akcji daje sporo satysfakcji. 

Grafika w hi-res, wyrazne, duze jednostki i 
interesujgce, "realne" mapy sg na pewno 
duzym autem Tribal Rage. Podobne wrazenia 
miafem kiedys grajgc w Dark Colony, roznica 
polega jednak na tym, ze w TR nie ma podziatu 
na noc i dzien - a szkoda. Kolejnym plusem TR 
jest muzyka, ktora we wtasciwy sposob 
ksztaltuje atmosfer? zabawy; wprawdzie 
mogloby bye w niej nieco wi?cej mocnych, 
dramatycznych uderzen (przede wszystkim 
podezas bitwy], ale zdaje si?, ze nie mozna miec 
wszystkiego naraz:). 

Tribal Rage opiera si? na znanym i 
wyprobowanym pomysle zniszczonego swiata 
przyszfosci [podobne klimaty towarzyszyly nam 
m.in. w Fallout], jednak dzipki kilku 
nowatorskim, swiezym pomyslom, gra jest 
bardzo interesujgca i naprawd? ci?zko od niej 
si? oderwac. TALONSOFT pojdzie zapewne za 
ciosem i niedlugo zaprezentuje graezom kolejng 
wersj? Tribal Rage. Jak na razie o ich pracy 
mozna mowid w samych superlatywach i to jest 
chyba najlepsze... H 

Producent: 
Talonsofl/Empire 

Wymagania: 
P 90 16 MB RAM Windows 95 
CD ROMx8 

Dystrybutor: 
Marksolt 
lei (022)6639390 

Internet: htlp //www lalonsoll c 

Tribal Rage 
7flWodv Q pnzezycie 

jsst pok 2030. Rak wojny, gladu i plag... 
miyt nil i\m\ moga jedynie plemiona, ktdre 
llii;/yin sim'ozylie koczownicze Indy pnzemiepzajg 
li;j’giynrjc otiszary, walcz? o reszlki zasobow 
piiy'isliiyuli i iikrywato sin przed potyzniejszym 
liwiiiiiiviiiKisni. Ten swial juz od dawna umiera: 
Kiilcjnn wiijny, skazenie snodowiska. 

iiji(;/n;!,i’jayniku ktorej zmarly miliardy 

lini/i, ;i "itlokirna iilaneta" slala siejatowym 
iiavjiiiliieiii skaty. Resztki ludzi loezyly ze soke 
vh.w, iitey o panowanie nad tym przegranym 

swlalem,., 

~ ^CZARNY IWAN 

1 ^ Jkarsi palg i grebig, Cyborgi 
^ kontynuujg bsdsnra r niszczg 

vvszystko wokdf, Enforcers 
pndtrzyimijg resztki prawa, 
pierwotni Amazons zyjg i tego, co 
zabiorg pokonanym nieprzyjaciolom, 
Death Cultists swoimi potwornymi 

pnjtizdfimi taranujg wszystko na swej drodze. 
i'rzysziosc rnaluje ciemne kolory zla, czasy, w 
ktorych smierc czyha na kazdym kroku... 

Tribal Rage ze stajni TALONSOFT opiera si? na 
starym jak RTS-owy swiat schemacie. 
Wyclobywsrny surowce, budujemy kolejne 
budowle i tony "mi?sa armatniego", by pokazac 
wszystkim dookola, kto to rzgdzi. TR nie jest 
jednak kolejng grg wytloczong wedlug tego 
samego, mocno juz zuzytego wzocca. Przede 
wszysttrr'i ?abawe rozpoczynamy od wyboru 
jednego i szegeiu ugrtipowaii Kaida z naeji ma 
zupelnie inre mozliwoSci psnetracjj, watory 

bojowc, konstrukcje naziemne i brori 
Cti oszeczk? podobnie jak w Starcrafciel. 

I 

Cyborgi 
dysponujg 
najlepszym 
zapleczem 
technicznym i 
najszybctej rozwijajq nowe konstrukcje bojowe: 
(sg to w polowie ludzie, a w polowie sztuczne 
implanty]. Bikersi p?dzg przez pustynie na 
swoich motorach, sg malo zdyscyplinowani, ale 
za to ich maszyny sg bardzo szybkie. Z kolei 
Amazon to horda pierwotnych ludzi, ktorzy 
poruszajg si? i walczg na dinozaurach (a skgd ci 
one?!], natomiast Trailer Trash chcg po prostu 
zyc jak im si? podoba i bolesnie przekonujg do 
swojej filozofii kazdego napotkanego goscia. 
Najwi?kszy poploch wsrod plemion sieje jednak 
armia Death Cultists. Jej czlonkowie dysponujg 
pot?znymi, opancerzonymi ci?zarbwkami i 
furgonetkami, ktorymi niezym stado bawolow 
p?dzg wszystko i wszystkich przed sobg. 

Odpowiedni wybor o tyle jest istotny, ze kazda 
naeja wymaga zupelnie odmiennej strategii gry, 
ktorg musimy po prostu poznac, by wygrywac. 
Warto podkreslic, ze istnieje wiele sposobow na 
pokonanie przeciwnikow. Misje sg zroznicowane 
i ciekawe, co nie zawsze si? w RTS-ach zdarza. 
Warto ukonezye gr? kazdym plemieniem z 
osobna, rozgrywka na pewno nie b?dzie 
wyglgdala tak samo, tym bardziej, ze oddzialy sg 
odmienne nie tylko "grafieznie", ale takze pod 
wzgl?dem sposobu swojego "zachowania". 
Zresztg nie tylko o zdobycie nowych terytoriow 
tutaj chodzi. Gra zostala tak pomyslana, ze 
zagarnianie nowych ziem jest tylko polowg 
sukcesu i na tym nasza misja nigdy si? nie 
konezy. W kazdej chwili mozemy spodziewac si? 
na 
zdobytych i 
zaj?tych 
terytoriach 
wrogich 
gangow, 
ktore b?dg 
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U dotu: 
Skoro czlowiek czlowiekawi 
wilkiem to czym wilk 
wllkowi? 

Fading Footstep 
Wilczy szanieo 

Symulatory kojarzq nam alg zazwyczaj z gram! 

imitajqcyml prawtfziwe wrazenia w kokpicie 

samoloiu lab samochodu, od biedy mozna rowniez 

zatakawa uznad i gpy sportowe. Co bydcie 

jednak pawiedzieli na symulacjp watahy wilkdw?! 

Inquisitor 

A A A tasnie taka nietypowa 
V produkcja powstala ze 

M VM V wspotpracy Defenders of 
MV MV Wildlife i Advanced 

r,/ '''it Productions, Defenders of 
W Br Wildlife jest organizacjq na 

wzor Greenpeace, prowadzqcq dzialania na 
szerokq skal?, dotyczqce zagrozonych gatunkow 
zwierzqt. Glowna siedziba DoW, ktore istnieje 

od 1947 roku 
znajduje si? w 
Cooke City w 
Montanie, 
natomiast 
swoje akcje 
orgamzacja 
przeprowadza 
przede 
wszystkim na 
obszarze 

Yellowstone National Park, gdzie znajduje si? 
rowniez unikalna na skal? swiatowq hodowla 
dzikich wilkdw. To wlasnie im poswi?cony jest 
ten specyficzny ^symulator", ktory ma za 
zadanie dotrzec do mtodziezy i pobudzic w nich 
swiadomosc ekologicznq oraz zainteresowanie 
zagrozonymi gatunkami zwierzqt. 

Sam program sklada si? 2 dwdch zasadniczych 
cz?sci. Pierwszq z nich jest almanach 
zawierajqcy szereg bardzo interesujqcych 
danych dotyczqcych wilkdw. Poczynajqc od 
doktadnego opisu rodziny, w ktore 
ten drapiezca [pies, kojot, szoki 
poprzez dokladne informacje na I 
rozmnazania si?p zachowaniai \ 
fizycznych, metod polowania fwllW^ 
dzikim ok. 10-12 lat, ciqza trwa BQ cH ‘ 
zdarzajq si? osobniki nawet dwumSSMH 

wazqce do 80 kgl], az do historii ich 
wyniszczania przez czlowieka i danych o obecnej 
liczebnodci na swiecie. Wiedza ta zostata 
posegregowana alfabetycznie, ale dziwi jednak 
brak indeksu. Informacji jest naprawd? sporo i 
r?czne wyszukiwanie danego tematu staje si? 
dose uciqzliwe. Dodatkowo na pfytce znajduje 
si^rowniez kilkadziesiqt klipow filmowych, na 
ktore sktadajq si? przede wszystkim sfilmowane, 
charakterystyczne zachowania wilkdw w ich 
naturalnym srodowisku, jak rowniez wywiady ze 
swiatowej klasy specjalistami. 

Drugq cz?sd programu stanowi symulator. Jest 
to jedna z oryginalniejszych produkcji, jakie 
miatem ostatnio przyjemnosc widzied i 
testowad. Po uruchomieniu aplikaeji pojawi si? 
specjalne okno, w ktorym wybierzemy czlonkow 
stada. Trudno zdecydowac, ktora morda jest 
tadniejsza, ale nie to jest najistotniejsze. Przede 
wszystkim musimy tak dobrac czlonkow stada, 
zeby zwierz?ta mogly bez problemu ze sobq 
koegzystowac. W programie uproszono nieco t? 
relacj?, a graez musi jedynie pilnowac, aby np. 
wataha miala tylko jednq ..alf?", to jest 
najsilniejszego wilka, przywddc?. Kiedy juz stada 
„b?dzie gotowe11, pozostaje nam zdecydowac 
si?, czy chcemy grad w misji pojedynezej, czy 
kampanii. Niezaleznie od wyboru pojawimy si? 
po chwili na trawiastej rowninie. Wcielamy si? 
wdwczas w skor? przywodcy i to od nas zalezy 
przetrwanie stada. Na pulpicie gry znajduje si? 
kilka paneli. Przede wszystkim dwa okna z 
symbolieznymi znakami obrazujqcymi taktyk? 
ataku lub ucieczki. Jezeli na horyzoncie pojawi 
si? zwierzyna, w zaleznosci od sytuacji, 
uksztaltowania terenu, musimy zdecydowad, jak 
jq podejsc. Nie wystarezy bowiem rzucid si? np. 
na jelenia i liczyc na lut szcz?scia. Jezeli atak si? 
nie uda, zmarnujemy cennq energi? i zginiemy... 
Konieczne jest wi?c podejscie zwierzyny i 
wlasciwe rozlokowanie czlonkow stada. Jest z 
tym sporo zabawy, a zarazem mozna si? wiele 
dowiedziec o sposobie zachowania i polowania 
wilkdw. W grze znajduje si? kilka rodzajow 
zwierzyny lownej, poczynajqc od zaj?cy, poprzez 
jelenie i inne kopytne az do... niedzwiedzi! Tego 
ostatniego zwierza nie da si? jednak upolowac. 
Jest tak silny, ze walka z nim moze skonezye si? 
tylko w jeden sposob. Jezeli nie zastosujemy 
strategii defensywnej, na pewno dogoni stado i 

je rozbije. Jest tu jednak pewna niescislosc, 
Zaatakowany niedzwiedz rzeczywiscie wdciekle si^ 
broni, ale nie zanotowano, aby nie niepokojony, 
sam z siebie atakowal watah? wilkdw! Mimo 
wszystko to nie niedzwiedz jest 
najniebezpieczniejszym przeciwnikiem. Niekiedy 
wataha musi przedostac si? przez tereny 
zamieszkafe przez czlowieka, by wejsc na obszar, 
gdzie znajduje si? zwierzyna lowna. Po drodze 
moze nawet zabic krow? lub kur?, ale jezeli 
spotka czlowieka,.. zazwyczaj konezy si? to dla 
naszego stada tragieznie, a my musimy 
rozpoczynac gr? od poczqtku. Na szcz?scie na 
panelu gry znajduje si? rowniez cos jakby radar, 
ktory symbolizuje wilezy zmysl powonienia. 
Dodatkowo jest rowniez kompas, a pod 
przyeiskiem TAB mamy caly czas map? lokaeji. 
Jezeli wi?c „poczujemy czlowieka", zawsze 
zdqzymy si? ewakuowac, chyba ze ... nie mozna! 
Oprocz okna akcji nalezy takze caly czas 
kontrolowac poziom czterech wskaznikow 
symbolizujqcych zm?czenie przewodnika, gfdd 
itd.; powyzej tych danych sqjeszcze dwa okienka, 
w ktorych znajdujq si? punkty zdobyte za 
pokonanie kolejnych przeciwnikdw, oraz ilosc 
zlowionej zwierzyny. Co pewien czas stado musi 
rowniez wracac do nor, by odpoczqc. Cel gry jest 
prosty. Musimy po prostu przezyc i zapewnic byt 
stadu. Gdy si? to uda, b?dzie si? ono rozwijac i 
przetrwa... 

Gra obstuguje akcelerator grafiezny, dzi?ki czemu 
mozliwe sq takie efekty jak rozmycie tekstur i 
mgla. Mimo wszystko wyglqd wilkdw pozostawia 
nieco do zyezenia. Sq one po prostu za bardzo 
klockowate i poruszajq si? nienaturalnie. Scenes ie 
z kolei sq nieco zbyt puste, mozna odniesc 
wrazenie, ze wilki zyjq tylko na stepie. Dodatkovro 
niezbyt popisano si?, jezeli chodzi o optymalizocj? 
obslugi akceleratora w wypadku bitmapowych 
fragmentow scenerii. Kazde drzewko wyglqda 
jakby ktos niedoktadnie wyciql je z papieru. Nie 
jest to najszcz?sliwszy widok i odbiera realnosci 
grze. Poza tymi, do£b istotnymf niedordbkami, nie 
ma tu wi?kszych biqddw/Zabawa jest nawet 
dodc wciqgajqca, a przetle wszystkim pozwala 
uzmyslowic sobie jak trudno jest przezyc duzym 
drapieznikom. Zdaje si?, ze a taki efekt chodzilo 
wlasnie fudziom z Defenders of Wildlife, Jezeli 
tak, to na pewno osiqgn?li swdi cal... M 

M 

^kcnoi 
Producent: 
Mmteisai Wildlife's 
Advancnri Froducuons 

Wymagania: 
1 P90 16 MB, Windows 95, 

rmuyema, GD^ 

Internal; rittp^/ww.dsfw 

Dystrybutor: 
Oerendeis al WlidliNs Si 
Advanced Producllons 

mm 
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COMPUTER GAMES 
eo//e.c/to» M’ JLMtO-ACi 

COMPUTEI 
\ \ I ■H^-act 

COMPUTEf 
I ct’/A v/t 

COMPUTEF 
1 rriAfrc/tt 

VVystarczy, ze wytniesz kupon konkursowy 

znajdujgcy si? na oktadce CD-ACTION 

(r uimery od czerwca do pazdziernika) oraz 

5 kuponow konkursowych znajdujgcych 

si? na zeszytach UNIPAPU Strzegom 

(oktadki zeszytow prezentujemy obok). 

K°mpiet ku^°- 
\\ f |f . jjB|jjgy|B now (5+1) wyslij 

?At mil 
gMpUTEH games! 

[COMPUTER GAMES 
^B^B rrMrp'ifi 

[COMPUTER GAMES 

adres: 

S-2.W.R UNIPAP Sp.z o.o.l 
^>8-150 Strzegom ul. Lesna 1, z dopiskiem 

Graj z naszymi zeszytami”. Termin 

'iadsytania kuponow konkursowych 

unlywa 15 listopada 1998 r. Losowanie 

aagrod odb?dzie si? 11 grudnia 1998 r. 

yniki konkursu zostang ogtoszone w 

Qajdniowych numerach CD-ACTION, 

ACTION PLUS, KAWAII, PC SHAREWARE. 

J5355ip i- 

■PHI m 

Ip1' 
; BH ■computed gamfsBUH. 

_ 
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HrnaffiS nie*tylko wiedzy (bandzo. bardzo 
ErozsEijz^ei’BlSe^fflestraSmQsc 

zwiqzanych z muzykq rozrywkowq czy 
iDQnateFafnillSeskdwek], ale i przede ws2ystk 
[omieieenQSci[loqiczneQO mysleni^Wt^jtgl 
[wiazeIsiM^t?pujqca kwesoi^jeigogyHiu 
nie mdgq\zniesc tego, ze Q'kazali:si|™6'rew- 

mnBammscmm 

fprogrmiu Ale 

IS™H&chodzi? 

sectTr> |n5 

YOU DONT KNOW JACK 

Leeds S. R. P. University 

Des Lynham Bar 

rYOU 
I TeleDur 

Wfltffliy nit przedsiswieniii, n ktorp i cal!) 
PEwtiascia moina iiuwledziun (eitrio: mm 
obflwifllea alp miiliwatei lego laislnienial 

Gem.ini 

■.MM 

Wlasnie: o co w tym chodzi" 

Hm, zacznijmy moze od 

samego poj?cia "trivia”, jak 

mniemam. kojarzonego prze? 

niektorych wiernycffijS 

"zjadaczy" najrozmaitszych 

teleturniejbw, Te tajemnicze 

trivia to nic innego jak nasz 

zmodyfikowany oczywiscie - 

quiz. Krotko mowiqc: gracz 

wybiera jednq z trzech 

proponowanych kategorii, 

otrzymuje pytanie (tu - jednu I 

Get three games in one1 The YOU DON'T KNOW JACK Park is the 

ultimate collection of JACK theme pack tnvia including the all-new YOU 
DON'T KNOW JACK Television, the star-studded YOU DON’T 
KNOW JACK Movies and the action-packed YOU DON'T KNOW 
JACK Sports This JACK threesome will twist your brain and tickle your 

funny booel 

d |iu|iuidi iciiuiumg di udi m uic ... 

road-markings on his face... 
penchant for sexually-charged role-playing... 
alliterative nomenclature 

Mucus 
£1,000 

Brown Door 
-£1,000 

Distention 
-£1,000 

Hm, co wy na to? Brzmi 

nieprawdaz? A to przeciez 

"jedynie" haslo reklamowe. 

programu TV pod tytufem 

You Don't Know Jack, Brzmi 

znajomo? Ano pewnie ze tak - 

przynajmniej dla niektorych, Lecz nic w tym 

dziwnego: wprawdzie teleturniej (quiz, TRIVIA] o 

tej wlasnie nazwie, prowadzony przez, nooo 

kontrowersyjnego komika brytyjskiego - Jacka 

Cake'a - szturmem podbil serca Amerykanow, 

po czym, czujqc poparcie (i oddechy na plecach) 

wielbicieli, udal si? na Wyspy Brytyjskie, ale,,, 

coz: w Polsce nie wydaje si? popularny. Bariera 

j?zykowa, i chyba rowniez kulturowa, okazuje 

si? nie do przebicia. Czy automatyeznie oznaoza 

to jednak, ze ow “szol" zza bylej zelaznej 

kurtyny, jak i recenzowana obecnie 

komputerowa wersja tnota bene: juz ktoras z 

kolei] tegoz arcyciekawego, a jak twierdzq sami 

jego tworcy (w podtytule] rowniez i 

irytujqcego, programu, nie moze odnalezc si? w 

naszyeh “swojskich" warunkach? Coz.., 

Zobaczymy, 

Fie Ed?' View Go CcwwxjfeatP! Help 

y 3 j£- ■£' j] 

prowaoi 

moze vvl 

Ll il 

Dlaczego jednak "arcyciekawego"? Faktyczny 

stan rzeezy swietnie oddaje zdanie zaczerpni?te 

wprost z boxu programu: "You Don't Know 

U gory: 
Teraz, nrzvnajmniej 

wiaiioino, skoii sic Worn 

jajoolowl! 

Jack jest jedynym quizem, gdzie kultura elit i 

kultura masSyva zderzajq si? bez przerwy”. To® 

chyba cosjpviasnia? Zresztq - za moment i 

wrocim^o tego,,. Dlaczego jednak rowniez® 

'‘irytujqcego’’?! Hmm, na to akurat kazdy z I 

grajqeych (bqdz oglqdajqcych, choc to nie 

sanwpowinien odpowiedziec - f zwykle to So 

- ^ie sam, Podobno na ow stan ducha n^H 

Qul, Moi? 

YOU DO N T KNO 

SACK 
omiejeeno 

wrasnemu 

wplywisam gospodarz - przedmiewca, nie 

fojSzuiqcy szacunku dla nikogo, kto okaze swq 

iewiedz?. "(Jack Cake] is unprofessional, 

uncontrolled and very unkind" - mowi V. 

Reeves, Inni mawiajq z kolei, ze to sam ogolny 

zamysl trivii - ciqgla akeja - publieznose (i 

reklamodawcy] nie mogq si? nudzic ani przez 

moment; ze to wlasnie ta "jazda na max”, owo <, 

iscie szalone tempo szarga nerwy. Wreszcie (tol 

tego, ze rikaza 
ezpiecznemuj 

od, szczerze 
osobibbie czulem si? 

J 

wo 

wpzmn BERKELEY. 

JACK Pack 

YOU DON'T KNOW 

Don’t Know 



JWKOI '~*m 
Ky osoby naralBe, na 
pu, gdy stajemy^^H 
wary jest zaden "iWipi 
przeciwnik komputerowy. 

wypadku gry kilku 01 

l gdzie zaczynajg sia 
kzabawa!) dopusza 
^DrzGCiwnikamM 

przyszpiWflj 
pytanie, ktore 

The Gland 

41 

1 

2 
3 

There’s Something i Want to 
TelE You 

Mystic Smeg 

You Can’t Dance, I Don’t Care 

1 8003\ ’ zazwyczoj w cmm 10 sekuncP 
wybra t (edn^ z czterech mozliwycti odpftwteM 
h wybdr prawidlowej ofcrzymuje okreSlon? ilo&£ 
kasy, w pi'zypadku bl?drtej - traci fcylsz samo, co 
mflgl zyskai 

Real or Imaginary Place? 

imaginary 

The G and 

s mozna si^ w TO bawic? 
(a doktadniej: wcielajqcy 

zaopiekuje si?" nami z 
nud? po prostu nie bedzie 

jezeli okaze si?, ze "przyszpilony" dat sobie rad? 
z pytaniem - on zyskuje. Traci natomiast - 
dokladnie tyle samo - '‘szpiler"! 

No i swietnie. Nie na samych pytaniach jednak 
koriczy si? turniej. Od czasu do czasu spomi?dzy 
nich "wysliznie si?" bowiem ktoras z 
uatrakcyjniajgcych show gier. Moze wi?c 
zdarzyc si?, ze po wybraniu kategorii 
zostaniemy zmuszeni do przyporzqdkowania 
(DISorDAT) do okreslonych grup siedmiu jakichs 
tarn rzeczownikow. Przyktad? Atez prosz?: 
okrejl, czy dane wyrazenie jest nazwq planety l 
uniwersum Star Wars, czy tez raczej- 
imieniem nordyckiego boga. Niespodziank? moze 
bye rdwniez koniecznosc rozegrania gierki 
akre&ane] mianem Gibberish Question. Tu mala 
Gsobisca dygresja: ten rodzaj zabawy sp.rawit mi 
najwE?cej kfopotdw - dokariczanie ryrnowanych 
(bc|d£ po prostu popularnych.. tam, nie lull 
zwrptftw wymaga bowiem nie tylko znajpmbSel: 

■angielsktego, ale i czynnego udzialu w 
doMadczaniu tamtejszej kultury. Ostatnip Ctak 
chronologicznie, jak i rzeczywiscie) konkgrencjp 
jest tzw. Jack Attack. Polega ona na 
koniacznoSci dostosowania (na podstawie 
potJanej. niejasnej zresztg wskazowki) szybko 
przesuwaj^cych si? slow do aktualnego Jiaslfl, 
Slowem - Jack Attack jest konkurencjg, ktdra 

A Nice Cup of 
Tea & a Badger 

£3.000 

wr?cz niewiarygai 
giosy i akcenty. przi 
nastgpme zabawny do1 
prostu najtepezyi), niei 
sprite we (no c6z * tjra: 
Swietnie wykonariy, Mmo\ 

wielopfetfermowoS^ (PC: 01 
Macintosh!, szybka gra* dwal 
nagrody U kto wie go tu si? }1 
zdarzyt... 

iye - zmieniajqcy 
I powazny, a 

'j}Q, jest po 
ymagania 

eciez jedynie 
tetJ, 
\b 95,. 
j|trzy 
Snoze 

D fete go tez zamiast ss? nad tyni j 
po prostu wciSrti brzgczyk, odpoui 
pytanie, zgarnij kss?! A przede m 

pawiad * 
fm 

fcim: baw 

30 troll 1153 

lioprzffdriiij 

rankingu 
Don't Know Jack! 

Co zb& Mna zewnqtrz"? Ano: fenomenafnie 
oddana atmosrora studio, w ktairym rozgrywa 
si? show ( brzmienja" ogtatiMOb sjt^tdziSBiBcm^L 
sskund przed progj 
deklarujemy. ilosii 
31 pytart 4 
3oinf[ przyjsi 

oglaszejpcy i 
sekrnd, osu 
wygaszenia 
powodzei 
cz?&t43iiwwet swietre kw< 
oprswa dzwi?kowa - 20 
wepnwfcaraatnego "halasu" - bimfafu 
wrzaski publicznosci no i przede wszystkim: 

mm 

Which of these famous rulers 
actually DID die while getting their 

end away? 
mflttila the Hun 

Rameses II, King of Egypt 

Napoleon 

Queen Victoria 

The Gland Maggot Gibbon 
£11300 £18,000 -£500 

ijfr No Evil £5fd 

Which of these beers is 
the strongest in alcohol? 

Gold Laber 

Red Stripe1" 

Holstein PdsT 

Special Brew'" 

j The Gland i Maggot \ Gibbon 
: £14*500 ■ £10,000 \ £2,000 

si? dobrzel ChoiS szczerze - nie wiurz? 
ze u nas program ttan stahje si? czym^ vvfecej ! 
niz tylko csekewosfikq... 

Ps Co do oceny, wynlkla one i prostego 
dzialanio: 8/10 dla ludzi znaj^ayolt bardzo do! 
j?zyk angieiski i smepykaiisk^ fjop-kultur?. 2/' 
dla pozostalych, Srednia - 0 \mm policzyi -■ 

Mmusy: 

mtM'mwwi 
•mnwmmH 

ball Hir^ 

Ocena: -a£«TO’ 
Producent: 
Jellyvrsion 

Wymagania: 
33MHH06DX CD-ROM /2, 0MB 
RAM Win 3 1 x/95, karla dzwifk 

Internet: hitpy/www.bmgi 

Dystrybutor: 
Take2 

ini eraclive.com 
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bowjem, na wniosek pani premier Norwegii do > 

wojny - w imi? sprzeciwu wobec jawnego 

pogwatcenia praw mi?dzynarodowych -j/ylpcza, J 

si? NATO "w osobie" USA. ft 

No i swietnie, Mamy juz konflikt, co jednak z 

nami, graczami? Po ktorej to ze stron przyjdzie 

nam latac?! Ano wlasnie - tu niespodziankai-pc 

obydwu! A tak! Mozemy pofruwafi najpierw po 

jednej, a nast?pnie [nawet tym samym pilotem, 

- po drugiej stronie frontu. Oczywiscie 

z decyzjq t? wigze si? koniecznosc ‘'przypisania1’ 

nas do okreslonych ''wehikulow", ktdrymi 

gromic b?dziemy najezdzcow (bgdz "tych- 

wtr?caj?cych-si?-w-nie-do-korica-wlasne- 

sprawy"). Po stronie "politycznie poprawnej" 

b?d? to F/A-18 oraz (po pewnym czasie] F- 

22N; po rosyjskiej zas (pilot 

Petny cigg 

Tyluf Jetlfflliler mpiwny jest pezai gr miy 

Mio fftznie. Jertnt widzq w aim spnlm 

dakrel. mlam 2b (i male wlasnie Mm-.) 
nipelnie iilrtuwiplpj zihswy. Inni niMtsl 

ci i dum oglflszai?cy sib "wielbicistanii 

REAlNEJ ipuficjr - cisksjg w Jflla grnniv i Dei 

mala pinto wan janem Jak laiwii wywniostowtf, 

rfiwnlei I nmi\t JeOigMw (poprieWt i 

otnrago) umlesitzsne w lalronnaUszirch 

ptikllkaciaclt dotycz^cycb gltc mtiiijn spory 

pflirul "nasti'ojir - oil spzinflw zacliwylu pa 

mmm krylyki»wszyslka w nliM ad 

lego, w tzyji (iitaowo) lapkt wpaill recenzowany 

tajemnicze “wunderwaffe" - stealth - MiG 42! I 

(czyzby 2x21?). Wybor determinuje tez 

miejsca, z ktdrych/w ktorych zmuszeni b?dziemy| 

startowac/lgdowac (u R. - z tradycyjnych ptyt; 

u A. - z lotniskowcah A poza tym,.. nic wi?cej. 

Reszta to to samo. Do tego stopnia, ze nawe:. 

rosyjski instruktor w trakcie misji treningowych 

mowi "zalokuj Mavericka"! :(, Coz - niby tylko I 

szgzegdl, ale to w nich przeciez tkwi diabel, czylil 

jakoSC produktu-.. 

IwlaSciwre dobrze. ze tak jest - istnieje 

przeciez podobnc cc£, co okreile si? 

nrnnem wolno^ci slowa i wypowiedzi, ale. 

No wlasnie - problem obiektywnofici 
recerizji. Wtasnie z tego to powodu 

uznafem, ie juz na wst?pie, dla zupefnej 

jasnosci, wypada poinformowac wszystkich 

czytajqcych te slowa co do orientacji 
zajmowanej przez autora opisu, czyli - innymi 

stowy - mojego "umiejscowienia’’ na osi 

"symualcja-zr?cznosciowka". Ja zas w tym 

przypadku odnajduj?.si? gdzies posrodku.,. 

samej istocie 

zabawy. Zreszt? - 

nieistotne. Wazne 

jest jedynie, ze ten 

akurat produkt ma 

w sobie cos, co 

przyciqjjoiei rdwnjez 
3 mamaka 
symutojil Co2 'podobafliem si?"? Wer?z nietypow. 

Sfifiiam J godne HracoSsn® przy plusa'cti 
yvydtfje si? (prdcz febujy i klimatu) 
podobieristwo do... Black.Oahlii. 3 nle mriwi? u 
nawet o aktorach. ctfdS nie ukrywam - 
ucieszyfem si? na widok Decekcywa Merylo j8 V 
rosyjskiep mechanika: czy sposobiei w jaki 
zmieniafrsi? fokacje (ten sam engine), ale o 
zu pa In re juz pi^ejrzystydi wskazbwkach vv sty urj 
stojqcego w mesie totmskovvca automate do 
gry - TEJ gry. Znacznie i5totn(e[sze:|eSt (edna : 

bhoc przyznac musz?, ze pierwsze odczucia z 

kontaktu z Jetfighter: Full Burn (nast?pc? 

wydanego blisko dwa lata temu i wysoko 

ocenianego Jetfighter III), a scislej - z sam? 

istotq tej giery, czyli z wykonywaniem misji 

bojowych (prosciej: lataniem), dalekie byly od 

pozytywnych! Nie skfami? mdwigc, ze nie 

spodobal mi si? ani uproszczony model lotu, ani 

sposob rozgrywania walk tot, ciggoty 

symulacyjne), nie wspominajqc nawet o oprawie 

graficznej i - o zgrozo! - dzwi?kowej. Tak 

nawiasem mowiqc, w kwestii tej pierwszej 

smiem twierdzic, ze od czasu ostatniego 

Jetfightera NIE zmienione zostalo NIC, Ale... Ale 

juz po chwili zdalem sobie spraw? z tego, ze to 

ulatwione lata nie i s trze la ni e zeozyng JT)jjj? 

podobac! Oczyw&cie co pewien 

si? straszliwie, dodam^rdznych p3vWl^fc| 
ktorych b?dzie jes&^inwajgch, ie ^ 

harmanijne. zgcmy] w gruntieS 
rzeczy awa^-nftemnczki" milMBfeu 
wplyw na tuwagajjl^^m’tD' 
-lovrOikJci dfa rr.nfe 

bowbm pPSwolo mi $E?, m 
1%' v^p|wBBn:L Byd moze po 

Plnidalo $1? jakos strawme 

fW^^^tewfie'lenrfeRqe; mamy 
z apenowemo zlozonosci (wbrew 

pozbrom calkieinJOBjjtaltjry; oraz zadowolenie 

|fapstoty i zwiqzanego 
5 tymsi? na ^ 

I Zacznijmy zatem od 
tego, co 

powinno) si? 

pcdob$fyM wi?c: po pierwsze - fabula (i 

nieodlgcznie zwiqzany z ni? klimat) 
Nieoczekiwane, nieprawdaz? Ale tak to wlasnie 

lest. Ot6zP jak chc? tego autorzy, kryzys w Rosji 

W niedlugiej przyszlosci doprowadzi do konfliktu 

tego panstwa z Norwegi?. Casus 

’belli stanowic b?d? w tym 

przypadku ogromne zloze ropy, 
odnalezione przez NorwegiSw < 

gdzies na Morzu BarentSB- | i 

Problem jednak'W tym. ze mimo tl 
ow skarb jest norweskt s? to 

ziemie (wody? ach! - tereny], 
ktore "od zawsze" lezaly w strefie I 

wplywow Moskwy. A jako ZB 
kryzys w bylym mocarstwie. 
zaczyna przyhierad mask? 
powszechnego glodu, dowodca sif riasyJsWch 
stacjonuj?cych w samym centrum tego 
ekonomicznego cudu postanawia przyl^czyd do 
<kmatuszki" roponosne skrawki morza IStym 
samym uratowac swoj? "rodin?" Iwbrewli 

pozorom: ojczyzn? :)) od kompletnej i co wi?cej 
- nieuniknionej zguby. Atak, ktory zarzgdza 

wbrew woli prezydenta (ba! - kompletnie nie 

zaprzqtajqc sobie glowy informowaniem go o 

swym zamiarze) ma jednak grozne skutki. Oto 

U gory: 
Ogdlem lest niezle. Problem 
w tym, ie moglo byd 

to, ze dw wspomnieny jur^dalTOwskr1 ruch 
mftdzy lotntekowymi (okacjom; nadaje 
wydarjfiwcim. w jatticb - chcqc nie cbc?c - 
bierzemy udzlaf cuddwnago posmaku 
autentyczno^ci, Podobn? zreszt? funkc}? 
spehiaj? filmy fbleel -1 przepiotem!) z odpro 
scenkj “zzycia m\qte\ cdpovdatlnre do sytu^ 
dzienmki telotvizyjng czy wreycie ■ the last b 
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ziemi, jak jego dowodzqcy (czyli - nie chwalqc 

sip - jaL Ale co - u licha cipzkiego - stalo sip z 
"samolocikiem", ktory narmalnie rezyduje w 

okolicach stratosfery?! Trafil na gorp wyzszq ad 
K-1 czy co?! Bogowie jeno (tworcy?) raczq 

wiedziec.., Bye moze potrafiliby oni rzucic 

not, least ■ wyraa* opory moraine naszyeh 

iiefosiw. Kdre. rtOta bene, mogq niejedno w 

j.Iii,,;,-'ll vjum'v zmicnic,,. 

['in donm^ Co jprfftnk nie podobalo mi sip w 

ogdle? Nie, nie tak - co podobalo mi si§ 
n>rMn|? JCS2CT maezej: co mezna bylo zrobid 
loplfij? Ano - r&stety - to, CO powinno stanowic 
f)c;kQ w cjlovvie kidlzi mieniqcych sip tworcami 
symijtoi'dw: lot i w'alka. Taaak. Piszp "mniej", 

qdyz ognlnie (no adz) jest niezle. Plynna grafika 

1:0, endowm:, nsprawd§ cudowne niebo 
Iwieluwnrstwowe, przesuwajqce sip chmury), 

zrufemy pdf' dnia i iwiqzanego z tym oswietlenia, 

wittiisiny kokpft fktawisz “V" i ruchy joy’em), 

nfokty przqci^kn i oslepien, ciqgnqce sip w slad 

18 os^ignyTTii ffcietami smugi gazow, 

dynamieznie przesuwajqcy sip pod mskpHPym 

Bamolotsm wsrdd gorek i dolinek ktorego 

od cZtfsi? f!o czasu mignie jakas budowla, skqds 

posy pin sir stifjjly, da sip dostrzec platform a 

wjgtnis3^ Vfeystko to moze sip podobac. 

ALE. No wlaspie, znowu "ale", Jednak coz 

poczqc, i'k'i <ivv trdjwymiarowy teren razi swq 

mesamov/itc] wrpez monotoniq, jesli wody - 

jeziora i rzeki - wyglqdajq jak poskladane z 

gotawyers alementdw? Zresztq rowniez i 

| wychwalerr stronie WWW Take 2 model lotdj 

yJictalbym w s m 

-v^my naprz/klaii torhulencje - 

[ r^; zostaj 
pf'.V' ■ idKmomenc.- 

I1'10-c sn^ ^hy l napissd o cyrrtVo "«ym 
r*chce 'V pisac.:: 0 watce, ZBcznijfriy od tego. 
r" k'.: 'waniu ustawionym na "easy" nie ma 
pen^u gra, g potwierdzonych strpeen w misji 

F my33da, nawet jak na "Bohaterskich- 

pW.lrVkanfiift'-w-lch-Cudownych-Maszynach", 

Brak w tym sensu rowniez dlatego, ze i 

widowiskowosc uszkodzen wrazyeh wehikulow 

przedstawia wiele do zyezenia: confirmed hit 

rowna sip malemu wybuszkowi i... spirali dymu 

ciqgnqcej sip za spadajqcym samolotem, 

Wrdcmy jeszcze na moment do owych 

dziewipciu zestrzelen: tak heroiezne czyny udajq 

sip z dwoch powodow: po pierwsze - wrogie 

rakiety (naprowadzane radarowo i cieplnie) 

gubiq namiar zawsze po wystrzeleniu wabikow 

bqdz flar (odpowiednio) - nawet bez 

koniecznosci wykonywania unikow. To jednak 

dziala w dwie strony - zdarzalo sip bowiem, ze 

majqc przeciwnika na widelcu, wysfcezeliwalem w 

niego dwa ARAAM'y L. haniebnie|pudlowalem. 

Coz, niby nie, jednak kiedy po jegp zawrocie, a 

mojej pptli, znowu mialem go przed sobq 

(dysponujqc zarazem przewagq prpdkosci), 

znowu odpalalem dwa i:,. znowu bez 

satysfakcjonujqcych mnie skutkow - zniechpcony 

wciskalem pauzp i klnqc namiptnie, z wolna 

dochodzilem do siebie. (A tak nawiflaam 

wiqc: tp “latwq dziewia®" 'us|plalem'‘ 
riSeie z dzialka.) Z dmiej j&tMpFstrony - 

im iderzajq sip wrpez nie 

mm mns poi 
(erozmaieeniel 
sip* 2 

to 
line "rozminipcie 

So t&k naprawdp wie. 

:os walWiest.,) - do tej 

idecydowaiAAlifl, jeszcze 
fciwntkdw, jak i 

m z ntebn jedna 
il To plus. 

J wreszeie im wracamy do wyiiczania wad): 
cieniutka Al, zarowno wrogdw (to zrozumiafe 
dziewipc do jednego to stosunek, w jakirh ■ 
chociazby z czystej przyzwoitosci - nie powinno 
sip "przerznqc"), jak i "naszyeh"! Tak tak, 
podobnie "wysokim" wskaznikiem IQ cechuj^ sip 

sprzymierzency. Sq 

"zakuci" do tego stopnia, 

ze w trakeie wykonywania 

jednej z misji wpadtem bez 

mala w furip, odczytujqc 

komunikat "wingman 

crashed into ground" i - 

niedlugo pdzniej - uwaga! 

- "AVACS ...i dalej to 

samo", Skrzydlowy - to 

jeszcze daje sip 

zrozumiec. Bye moze nie 

potrafil przeslizgiwac sip 

na wysokosci kilkunastu 

metrow nad powierzchniq 

Producent: 
Mission Studios / Take 2 
InLeracLive 

Wymagania: 
P 133 16 Mb RAM CD-ROM H 
DOS 5 0 lub wyzszy. SVGA VESA 

DystrybutQr: 
L.E.M. 
tel.(022) 6428165 

Internet: http //www.lake2europe corn/ 

U gory: 
Odpiawa Oofiatersklch A. 

rowniez nieco swiatla na inne interesujqce mnie 

zagadnienie. Otoz: dlaczego nie dziala opelotka? 

Tj, trafienia bowiem wprawdzie wstrzqsajq 

samolotem, jednak powazniejszyeh efektow ani 

widu, ani slychu. 

Mawia sip, ze niedaleko pada jabtko od jabloni. 

Rownie niedaleko odlecial Jetfighter: Full Burn 

od Jetfightera IIL.,, ale i jednoczesnie (na 

szpMSClgT qd przygodowek Take 2. Sfowem; 

ma'mftj^ogntalyjQniys^ nafabuIp, ciekawie 

prowdSon^ norricip Kvydarzenia 
"popyebajpee!" cafq tp wajonkp do przodu) oraz 
KLIMAT. ale mi: z drufljej strony - rozwiazania 

I echmczne. kSne kompletnia do poziomu 
i me pesujq, Cdz. wychodzi 

ston Studios nie uezg $lp 
[pros to, 

Ad. 

RS, Oajcie $\q zestrioiifif Chofi raz! Baihouc i 
pMnlejszy lot w kieronku iiomi sq rewelacyjne * 
vwdok i "wewnqtrzrt skoezka: to ci dgpiero 
symglator] ;) a 

mmm Maun 
* KUtiSllpf 
* IjIj lit uikiti 
asm 

| Minyfey 
• Miiiioiiifftina 

• 

mgstorttitn 
umiie mu wittBit 
wil 

Ocena: 

jliffleMjfji 

—
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Abyss of rand 
Zaraza, Otchtah i w dodatku Pandemonium! 

Wydawac tiy sin mogto, ze w dziedzinie o tak 
niesamowitym temple rozwoju, jak nasza 
ukochana komputerowa rozrywka (pamietscii 

popownanie do hranzy samochodowaj, iskie 
ppzytoczyl kilka dohpych miesipcy temu we 
wslppniako nasz Vice-Naczelny? ) nle maze I 
miejaca na sentymenty. To, co sill pzeczy, 
Jzipki" uplywajacemu blyskawlczaie 
stalo sip mniej wyrazne (a newel o 
wypixelowane), nie potpali wykreawat 

ppzeslpzenoeoo dzwipku I Sitneio wyk 
jstawowe" 040x480 wppcz| 
zapomnienie. I nikt nawet nie tO 
zapomnianym... sa przeciez m0 
ppzewaznie lepsze. No, oczywiscie, Ze mm 
znajduja sip wielbiciele takowych .odpadkow” 

psychiczni masochisci, ktorzy pntralip poppy wac 

na Pentium II z akceleratopem w Wolfensteina 30 
(ppappzodek wszyslkich gier FPP - jakby kin mini 
wplpliwosci), ale oni stanowipzdecydowanp 
mniejszosc... Cata reszta swiata sunie do ppzodu 

niczym japoAska kolej! 
Gem.ini 

jednak istniejq gry* o kttirycb, 
smiafo mozna m6wi$ ze pomimoft 
cz?sto zeawansowaneno wreku, 
niemal zapomhlanych 
graficznych frozdzielDZoStf 
320x200!), d£wi?ku opartego na 

syntezie FM - nie stracity NIC ze swej 3wjezoSci 
i atrakcyjnosci. Jednq z nich jest mole ukochana 
Ultima VII (wraz z dodatkami) z Origlhu . 
[nawiasem mowicjc - czy zdanie zaczerpni^td i 
manuala technicznego UVII: 1Pi tylko procesory 
tak pot?zne jak 386" - nie jest cudowne?), inn? 
- znacznie nowszy i wciqz jeszcze akuratny (no 
coz: face-lifting w postaci obstugi bibliotek GW 
kolejnych patchy i konwersji robiq swoje), ale 

No to jui ^upelme inna rozmowa: mozna liczyG 
nan bMMtjafliflflW u (1 h tiw" [jak mawia 

InqcisitdBfewe .,Fiarffitfcia rclnicze^nciWf 
muzyk?, Problem ten jednak * 

jedno.6ptoj»yenfft w plfk man 
wiedzialem uz; k \b$i to towriwerajir ()< 
si? tak wyraz? g?bq! Dto fakty fparf 
nie tak nie do evilaifomoSci 
precyzyjne liezby) IBnoWych jpotfofui 
gry pojedynezej; 6 fiawjch - Metnycl 
deathmatchowych), 6 nowyCh przeory 
bywaj?,.. tfu! - SA greini ^* nowe riar 
Hjrarini, na widok kcorych nawro sam 
Roipnimcz dostslby dreszczy, a co 3 
joden zupelnia nowy ,.yjeiji|v‘! No, lid 
za sobq tern pari? diWi komentmw 

holejnynbr owe lOpoziomrtw fparfeiti 
si? - novum -w Quake 

zewnqtrz pornieszezeril] ed cala kamga: 
rpospinanop to pians/o w cal km m mo\ 

mestety coraz 
an ad ironic; 

zefoby tu 
/dinnego 

fiiogmmda 

si? le A: Vf i bowiem w rodakcii 

f4 / ppfew 
, / * zopelnte nowy 

s.*jKfapdatek. czy raezej 
k«etnallifeersia ^ 

Mjfit l ««; 
mdmem to ore wywoldo tsk spontanioznyc 
reskcji fezytaj: walk), do jakich przyzwyczdlian 
si? na widok innych pctencjalnych ttw. Tak i 
tfobnj o'praw?, nikl oprte mulem wyknzal 

[ mozna spotw^wa 

gjyifav. 
npiizteinie: pokonl 
Poyl koni%iA is 
zupelnie. fstnieiej 

rsi?, ze 
ala zqdzq jze 

nodzrat si? na 

vmm 
Sztampawe t 

Pr&wdez, 
przedezi 

zochy/yMf 

ohpdzi, a o 
by Natnifis Jl 
m\tf 
p^wcsi* 

Bktywnep, zdrowego zaintBresowania t? 
pozyciq. Co zreszt? wcale nio przeszkadzalo im 
pdiojej zabhwyca6 sf? planozeml podezas 
rozgrywania stedowych d^athmatchbw! Tym 
niemniej * konwei^sj? owq * ten wykoeany przoz 
Perfect Publishing i zetytuluwany: Abyss of 
Pandemonium dodatek - otrzymalem do 
obejrzeniB wlasnie je. 

Pierwszym pytaniem, jakie w naturalny sposob 
nasun?lo mi si? podezas instalacji - bylo: czy 
jednak Abbys of Pandemonium jest bardziej 
dodatkiem czy raezej juz konwersjq? Wbrew 
pozerom jest to pytanie wazkie - dodatek to 
kilka nowych poziomow, bye moze jakas mapka 
do multiplaya i... koniec. Konwersja natomiast... 

.m | 
wojsksVA- i 

szczenze mdwiqc - na br&k tek zabawy, iak i 
tych ostsfinich rite mozna narzekad 

No wlaSnie - jak mawia Butcher - FRESH ME ^ 
Po piemsze: niestnawne Grenlingi - nietoper 
podobne stworki, irytufeco szybkie. 
niebezpieczne Jo ostatnidj kmi"! Po wtdre: 
Lightning Enform\ czyli stary znajomy 
wyposazony w nowy-stsry sprz?t ■ ^spsware"! { 
Po trzecie: Dark Knight * htyskswiezni i 
smiertelni niczym pocisk 7.62, slowem: 
inkarnaeja Zla... Grozni rowniez w kupie: 
potrafig wygenerowac promien podobny do 
efektu ^pawu11... Po czwarte: Juggernaut (2 
typy) - pot?zny, twardy jak kowadlo... robot 
tejze - to nie ten klimat!) Uwaga: podejscie 
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lerzafac w obi 

ismem A jest w tym przypadku ezego 
Bluchsfi! Zapisflna - tradycyjnie do ..shooter 6w" 
w otidiD doskonale podkresia kfmiai; danej 
plenszy - szczegtilnic w drugiej czydci gry - po 
pokonantu Blud. Dopiero wtedy rozpoczyna si? 
prawdziwa symfflnia na piehto i poE?pimiych! 
NajproScie) met ujmujijG; jest to zapisyw&Jny w 
posted partytury odpowiedmk scan dantejskich! 
Doprawdy - polecsm orisldohame no dobrej 
imt\ sprzgcle i sluel&wkacht 

Co ter powmno pojewic si? jako pcdsumnwsnie? 
Ocena? Hm. czy i jek - u licha - mozna ocenic 
•CoS', co bazuje na store] l^wietnie znanej 
wszystkim gierze, eo£, Co tak na dobrq spraw? 
lest jedynie „updfitem" czegoS co juz bylo?! 
Phintifa jeno na elementy nowe, usprawnienia 
Btarycli moztiwofici starego tytuEug No, przeciez 
to wszystko ji4 byfo - w Jcoiejnych ukazutfcych si? 
po Guske'u gierach FPR Be, nie tylko bylo, ale i 
bylo LEPS2E Ale z kold mozfiwoSci engine’u 
dusked... 7km, mm - pnzeciez Hmi\ 11, kttiry 
opaito ns tym ^ilniku''.,, No tek, ate Htl jest 
nowszeI tak dafej, Hej, mam pomysl! SprOboj? 
oadsd punkfcow? wartoifS przyjemnogci, jakq 
otfczuuatem obcujqc z Abyss of Pandemonium. 
Co i tego, m jest to rozwi?zame jak oajbardziej 
subiektywnef Przeciez ja tez jestem graezem i - 
wbrew gl?botom? przekonaniu eo riiektdryeh - 
niksiiT wlooej... Postattienie za£ kwestn oceny w 
ten ekuret sposbb sprswia, ze.,„ mozna wreszete 
gr? wymiernie uchwycidi Nie mozns jadnak 
spodziewad si?, ze b?dzie to ocena najwyzsza: po 
tym, czym okazaf si? by<$ Unreal, wszystko inne 
wydaje si? led wo pnzewyzszod Dooma... Zatem: 
7. Ponoti liczba magiezna. Nie powinna zatem 
gryid si? zanadto z wrazeniami, jakie odzyty we 
mole na widok boxu recenzowanej konwersji. Na 
powrdt odczulem magi? Kleja! To wiele! ■ 

*«L 
Praducsnt: 
WM;PiAHsblng:Ltd. 

Wymagania: 
PCUlwn. WSTOS5,0 lub fflfl 35. CD- 

Dystrybutor; 
Iristitrtl Acces 

Ittte root: Iitfp./MwuratoniaEcess.com 

szcz?k zbteranej zbroi. Peace myjfawa: Juz wiosz, 
sk?d wyteci pteszekL. Efskfc; no to ciacht - 
rakiet? w ptaszksf J 
Niesambwicie .zabawne" i dynamiezne bywajq 
rowniez w Abyss of Pandemonium stabilne dotqd 
podfogt i Sciany!' Czemu?lAno dtotego, m nie s? 
do koAca tak pawns jek mogfaby si? wydewad, 
Czpta bowiem zebranie jakiegod garfzeciko, 
przyGi$m?cie ja^ plyty Czy jakskolwiek ion a 
czynno^d sprawls* ie cz$£6 podlogi raptowme 
zapade si?r otfslaniajqo jeziorko lav/y. a z 

grozi oberwantam pro mien rern disrup tora lub 
blj^fTi koptaktem z glottic? mmoemonej 
'fJt“ty bpjnttej, oraz HpfeszczotC 

roGtopowej koriozyny ..bleszaka . Po piQte, 
raza/gee niemal niesmiorteiny flfud fjok 

niemily, 
The Big Boss Tefl 
komentarza... 
go gramezy i 

pstatejezne; sam wfelfo, 
^lffiu^Sr?tny - On - 
^Powoiez bez 
liaiedynFe, ze pokonanie 

Napalm Gtin^ 
granatnifeP 

kilku cltwilafdi wydswama urcnzyoh wrtaskbv^ 
sable wesolutkQ pgtaK bolij bj 

bain) tt nlesBinawicte spektskulsfivy 
upORdbl1 Ffdctet Powerud fmpaler to druga i 
fTfovvybti zabuwoczek * Miety wystrzelivvano 

sflod tradycyinych Wm, le 
posladaiq fUldowny suluwy szple. ttbf|aM?y fii? 
w IciQfiy. . elbo ciatol Oodockowfi otrlkcjq 
Impalere lest to, ie nlessmovvicle vvr?cz kopie; 
jeden strzal = kilkuo^etrowy skuk w t,yi!,A \%rd 
coi? i innei beezki Prntolwp LG*2 * ouderlko 

crania 

emom 

otwartej nagle niszy w suficie spadaj? sobie 
granatyl P ewe lac jo * czfowiek zaezyna bad si? 
Sttojego ciania*.. 

•mie, Cz 

oryc 
gadze 
BOO 

odbtjaI?ce si? 
dcian \ padldg 

Podczas fiozg('yv/ek 
midtiplaya sprawdza 
Bfj? W ' ' " ^ ~ 

to rak „usidlfc“ 
jjrzooiwnika i - 
doslcwniel * mesc go 
na pociskach! I 
ostathie; ale - jak 
mawEajq Angcie - 
wade me najgorsza 
a kto ttie? - moie i najlepsze: Armor Mounted 
laser System BroA ostataezna - 
komptement-arna; aby uzyskad noibardziej 
destruktywny skutek, jeks kiedykolwiak widziala 
tl gr era, naleiy skjompletowad v/szystkie cz?^ci 
fbaza + dwg kolejne ttpgrade'y) te] machmy 
zabijama W graoh w Sieci efekt jest 
messmowity - zap, zap i frsgL. 

Ano wls^nte - multipfayerNawssem mdwiqc - 
dostaio mi sr? od ktlku osdb za skromne 
potraktowariietegoz w recenzji Uorea1a.,wi?c 
teraz wfa^nie on. Dfugo, We temat. Ate nie 

rzeczowo! Tworcy konwersji zaproponowali 
mapy deathmatchowe (sze^d * d!a 
przypomnienifl), navwqzujqce uktedem i 

do najlepszych wzprcdw - 
nwialbianych powszechnie DMA i 0M6. T 
M| Ewdbwne rdwniei i iJlatego, m mlmo swoiclt 
ppkainybfi rozmiardw nie Ipbsdb ss? 
fiomeot Oie /najrlovmt''1 WieIopo 
mntistwem purtoh. broni, aptal 

zoWkiskr?cone" w ten 
mief^.gdAe mozoci i>v 
■ do kMlej tokaoji n 

na fivva sposo 

ogaruuma 
sfowei 

OJJissA muzyk?g No. podejmujqcy si? 
by naprowd? dysponowad 
alentem.“Oa jednak nie czuj? si? na 

■ Lrzeba uslyszec 
Dinlj|-?c£iw pi 

ate muz Filmic rilsta 
ppetlikdw - 
hie ma 
feowaznyeh 
pnajmniej ’ 
cz rim, 

feed mm - 

ffibna z 

ird; tt umm u jest prggejgg 
liliilfeal Dynaiinka. itrtra 

wm tim mm 
ruemal poaimyatowa. a t 

;i? jedynie ngoo lodpowiedziatne 
lit payi us^yro«fml Ot, 
mgo” V0sfa. Pi'ioslariki: 
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Sylwetki wsielkich sarrmEot^w przygotowano 
nedzwyczai pteczoto wicse. Robity imporuij?ce 

k wrazenle i nie hylo mowy o nie rozpoznaniu 

Humer 10/9S 

Najpici’w s/. esc goilzin jazily \\rni puslpe w 

aiilobiisio lie z szyti, polcm pilzies iimie ppowailzili 

z zawipipi oczaini, ydy w koiiuii ziljpla mi 

opaslip. ZorieiMleiii sip, iz Jestem w jaliicjs 

sali. Maycli ozilbli, roslin w ilanlczliacli, ziljpc 

iia scianacli. Byli lam wszyscy... Wszyscy 

visli, ale 

niejoiliiold'oliiie wiilywalem icli aa pasie, jal< 

zmiei'zali ilo swoicli maszyii. HI sip nie 

oilzywal. W powieli'zii wycziiwalo sip almoslei'p 

pcilekscylowaiiia, napipcia... Minuly illuzyly sip, 

siycliac bylo jeilynic miarowy ilzwipli 

waiilylalora oliracajpcep sip pail siililem. Wleily 

popposzono lias ilo spsiciliiieijo poinieszczenla 

i ziiiiaczyieiii yo po caz ploi'wszy. Slal 

majoslalycziiie w lilaslm I'dleltloniw 

U gory: 
PrzecleZ zawsze dice sle 
troctie poszalec w 
symulatorze, nie natazalac 
zadha na odslrzdenie... 

tUKASZ B0ND20L 

HMk anowie, oto Joint Strike Fighter, 
prototyp nowego mytftoca, 

I majqcego f?czy6 w sobie 
cechy kilkunastu o bee nie 
uzywanych typow 

i samolotow. Jest 
przeznaczony do sluzby w 

silach powietrznych, marynarce i korpuste 
piechoty morskiej - wyrwat mnie z ot?pie.nr3 
gfos niewidoeznego do tej pory oficers-LTI 
stojqcego pod Scian?, ale ja go juj nie 
sfuchalem, stoj^c zafescynovysny 
olsniewaj?cym widokiem. Mozne 
powiedziec, ze zakochalem si? w nim 
od pierwszego wejrzenia. 

Zanim jednak rozpocz?ly si? 
loty, musielismy przejsc 
trening na 
symulatorze. No 
wfasnie - 

symulator! To 
bylo cos zupelnie 

nowego... Ale po kolei. 
Szalelismy na obydwu 

prototypach, poniewaz jeszcze nie do konca 
wiadomo bylo, ktory zostanie wprowadzony do 
seryjnej produkeji. Byly to: Boeing X-32B 
(mniejszy i zwrotniejszy] oraz Lockheed Martin 
X-35B [dwusilnikowa bestia, ci?zsza, ale i o 
wi?kszym zasi?gu, pr?dkosci i innych 
parametrach). Oba samoloty odmiennie 
zachowywaly si? w locie (tylko kokpity mialy takie 
same...], ale i tak reatizm samego symulatora by! 
bliski zeru. Coz, jak mozns stworzyd wiern? 
symulacj? czegos, co jeszcze ani razu nie wniosfo 
si? w powietrze? (Przyznam szczerze, ii bardziej 

na pierwszy rzut oka nieprzyjacielskiej 
maszyny, Rakiety ci?gn?ly za sob? 

niesamowicie dopracowane warkocze 
dymu i nalezaly do jednych z najlepiej 

moim zdaniem wykonanych obiektow teejo 
typu w symulatorach. Dzwi?k nie 

ust?powal wizualizacji ani na krok. 
Wszelkie komunikaty byly 

wypowiadane, jakby zyweem ■ 
wyj?to je z rzeczywistosci. No i 

bylo jeszcze to, czego tak bardzo 
brakowalo mi w normalnych, rzeczywistych 
lotach: caly czas przygrywala muzyka. Budowata 
atmosfer? napi?cia i pobudzafa zmysty. 

przypominalo to strzetoniny, w jakie gralem na 
swoim domowym komputerze.., Tylko, ze tarn 
by la jakas fabuleflktaj nie.] W sumie 
pclatalismy sobjd nad jUganistanem, Kolumbi?, 
Koreg i pdwysMn Komfeazd? misj? trzeba 
sobie byio namHw ssmemtgplanowac, chyba 
ieAv.uk:les siQ dai ns tycfoz® Sitabu, ja jednak 
zmtf&ze wolalem chodzifi wlasnymi drogami. 
Zwmszczb, ze bylo to zadante naprawd? latwe i 
pnzyjeitirie, a prey tym dawalp wiele saiysfakcji, 
Preyzham, iz od razu zaszokGwals mnie oorawfl 
grnficzn&. Szczefjdlnie prey zastosownnin 
akcelemtorbw ||p bajeomie, ale zmm 
fSE. ktdrey grnli bez tych cacek r wspominaii 

iz tez MzU calkiem nie^le. Za;$ririew(| kabmy 
roztaczal^fe ladni? pofolovvanf krajobraz, efekty 

siirawity, ^moja szcz?ka szyhko 
poszybovvlfe ku Dtiiliodze. Nie ma to jak delikatna 
mgislka o zmiannef konsystencji, zaiegajqca na 

pawnej wysoko^ci... No i oczywi^cie 
rozpraszane przez ni? w ezssie rze&zywistym 

czerwonawe Swistlo zachodz^cego slodce... To 
po presto trzeba zobaezyd! W dodatku je^li tylko 
zniiylo:m dostateeznie nisko. mozna bylo 
zobaezy6 las pokrywajqcy teren. Kazd? 6mwo 
bylo orfyvzorowane jako osobny obtekt! Instalecje 

.nazlamne i missta byly pat?zna I 
odzoaczaly si? dm ito^Gin 

szczegbldw. W dodatku lot nad ninii 
nie pawodawfll duzej uti aty plynno^ct gry. 

Nocny przeiot nad miastem rozisknonym 
tysiqcami dwiatdok, to byfo col 

Generalnie oprawa 
dostataby w mojej prywatnej skali m 

10. Gdyby tylko nie to zachowanie maszyn w 
locie, podobne raezej do strzelanek z salonow 
gier niz do tego, do czego przyzwyczailem si? m I 
czasie sluzby... Coz, zobaezymy jak b?dzie 
podezas lotow prawdziwym JSF. Ach! 
Zapomnialbym o jednej rzeezy, ktora zrobila na 
mnie niemale wrazenie, a mianowicie o 
eksplozjach. Fantastyczne: kule ognia wydawaly 
si? trojwymiarowymi obiektami, a nie plaskimi 
teksturami. S? tez oczywiscie odlamki, ktore 
rozlatuj?c si? we wszystkich kierunkach, tworJ 
jedyny w swoim rodzaju obraz miejsca tragedii. 

Mdj kumpaL ktdry zaimuje si? recenzowaniem 
gier ktfmputerowych/ zwyk! mewial "Symulator) 
dziel? si? no realistyczne, skomplikoware 
produkeje. do ktdrych obslugj trzeba wykofi n< 
pami?d cat? klawiatur?, i na melo realistyezne 
symulatoro-strzalenki i wystrzalow? grofik?, 
ktbre naciereliSmy per^ nocy pod rz^d*. S?dz?t 
iz JSF nalfizy wlainie do tej drugrej kategorii, 

Par? tygodni pdenial rozpocz?li^my prawdzlwe 
loty... Mimo iz siedzted w kokpicie i slyszeb wiitr 
i owiewk? jest o v/tele fepiej niz przad 
monitorem, to i tak Joint Strike Fighter 
pozostanie w mojaj pami?cl czadowym 
jatadetkiern. Pmmi zawsze chce si? troch? 
poszalBfi w symulatorze, me narazajqc zadka na 
odstrzelenie^, / * 

Producent 
Innerloop/Eidos 

Dystrybutor: Wymagania: 
I [gentium 133,16 MB RAM, 
? Win'95 

Internet: hltp://www.eidosinleraclive com 

Mirage 
tel (022) 6179321 

WWtfSlJ 

rtUlCNWlBCll 

minitris 

iVlinusv: 
-lteiilli« ■ Jam nutlun? 

Te^malDtvJesicre 
MDlewaiJ^Eni^ 

Ocena: 

GrQ udoslpila llrma "WflLDI", hurtownla gler l programnw na Dolnirm 
siashu. 
51-151 Wroclaw ul.J. Klaczkl 4/1 
lei. [0-71)325 24 50 
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Producant: 
Insane WofWarksoil 

Dystrybutor; 
Marksill 
ifil.(K2)&639390 

Insane Speedway 2 
N/Inc- ±uzlu 

Holt lomii leni zuzlu dostali wpbszcIb niBnflnBPB 
czai-iiegospopli". Insane Speedway, gdzie 

iozna oyto poliifipowafi zespotimi z piBPWiZBj i 
iliiiiyjoj nyi znzlnwej, zadbafi nle tylho o ipeniny 
czy lepndnapz spothaii poszczendlnych 
za^odiiiltow, ale i linanse hlubu, to giepa z paeji 
tlusc wgsItiBj „spBCjalnoSci" wyjalhBwa, chBCiaz 
n,i pewno infSPBSUfiN nle ty!ho die lan/alykow 
ley n spopiu. Minin wszystho, piepwsza czpSfi IS 
inlaia sin/oje sfnPBSfii (ot chocdy niezhyl 
intepasiijiica ppezentaeja samego spothania czy 
wylnipjedynie dwocltmodeli moMw). 

jNQUISITOR 

utorzy programu najwyrazniej 
wzi?li sobie gf?boko do serca / 
(moze siJnika;)) uwagi odbiorcow i 
w kilkanascie miesi^cy 
przygotowali Insane Speedway 2. 
Jak poprzednio, w oezy i uezy od 

razu „pcha" si? swietna muza i odlotowe intro. 
Mimo ze obrazki s? nieco zapikselowane, dobry 
montaz i wartka „akcja" nie pozwalaj? oderwac 
oczu od ekranu, na ktorym zawodnicy dokazujq 
az milo. Nie inaezej jest z muz?. Na kompakeie 
znajduje si? w sumie siedem kawalkow 
obracaj?cych si? w nurtach techno, zarowno 
twardego tekkno, jak i kapki beakbeat 
i ciut house Motywy 
muzyezne maj? 
zreszt? tu 

spore znaezenie, bo tez tylko one urozmaicaj? 
nasz? zabaw?. Niestety zrezygnowano z animaeji 
w trakeie spotkania, a wi?c pozostaje nam jedynie 
wsluchiwac si? w ..pukajqcq1' muzyk? i czytad 
kolejne linijki tekstu. Szkoda jednak, ze nie 
pomyslano chociaz o kilku fragmentach filmowych 
roznych spotkan, ktore mozna by oglqdad w oknie, 
gdy trwa mecz. Podobne rozwiqzanie 
zastosowano w managerze pilkarskim CLiga Polska 
98) i mimo ze nie bylo ono idealne, ^dziafalo" o r 
wiele lepiej niz samotny podktad tekstowy gdzieS 
w k?cie. Co prawda tuz przed PQzpocz^Gi^jS ™ 
zabawy pojawia si? plansza z kilkunsstosekuj ’ 
sekwencj? filmowq, ale to,., mafpj Jednak f 
mimo to, Insane Speedway2 nie robi riTemiti 
wrazenia na odbiorcy. 

Przede wszystkim naprawd? rzetelnie 
przygotowano baz? opeji managerskich, kti 
stanowi? przeciez trzon tego typu prograi 
drugie, kolejne ekrany sq naprawd? ^vietnfa 
zaprojektowane, zarowno grafieznie, jak i * 
..praktyeznie". tatwa i prosta obstuga jest wfeSpla 
trzecim punktem „na plus" gry. W zabawie mftze 
uezestniezye do szesciu graezy [mozna wybra^ 
komputer). Multiplay w takich produktach to 
jeszcze ewenement - tu rowniez nie mamy co go 
szukac. Trzystopniowa skala trudnosci pozwoli 
mniej zaawansowanych graezom oswoid si? z 
trudami zarzqdzania w IS2. W porownaniu do 
pierwszej wersji, zmieniono nieco uktad i 
rozplanowanie plansz, wi?kszosc czynnosci 
b?dziemy mogli rowniez wykonac klikajqc prawym 
klawiszem myszki, kebremu pcdporzqEjtewari! 

rozwijane menu. Jest.td swi. 
rozwigzanfe. Zamisltszd! 
program dansgo skrotu do 
wlaStifoegn putpJLu. zi^czajnja 

kEiknpy sabftna 

sutomatyczniB. Jak m pofzaemi 
gr? managerskq przyBtafiT 

znajdziemy tu wszystkie 
druzyny I i II ligi uczestniczqce 
w Druzynowych MistrzostwacjL, 
Polski 98. Uwzglqdniono % 

rowniez wszystkie przepisy 
wydane przez Polski 

Zwiqzek Motorowy - 
Glown? Komisj?, 

Sportu 
Zuzlowego 

(regulamin 
zawodow 
zuzlowych 

znajduje si? w 
instrukcji). 

Warto podkreslic, ze w 
opracowaniu projektu 
Insane Speedway bral 
udzial byty prezes sek^i 

Rozkruta. Dla fandw oznaeza to, ze gra zostala 
przygotowana przez prawdziwych fachowcdw, 
znajqcych temat „od podszewki". 

Obecnie nie b?dziemy juz czekali, az zawodnicy 
rozgrzejq si? przed wyscigiem, Gra toezy si? w 
tempie ustalanym przez odbiorc? (same wyscigi 
trwa|qb, krdtko, a o wyniku meczu i rozgrywek 
informi® odpowiednia komenda). W trakeie 
zabawy trceba zwrdcid uwag? na zawodnikow 
wys^wonyofo do skladu druzyny - w zasadzie dwa 
“"Hisjsze elementy ich oharakterystyki 
pedant? na kodcu. Jak wykezuj? statystyki. 

m jestpostawFd na mlodych 
zswodnilfflw, ktdrzy s? nBjbsrdziej uniwersalni, 

darza si?, ze juniorzy sq lepsi od 
senibi dw, co toflMftSQ paradoksalne. Z MmtodychH 

dw caly sklad, liezba 
ordwJestogWpjnfl, natomjastzawodnika 

zagraniczrtegq mozemywytirad tylko jednego. 

fflBjg I 
Ifeyd zawgfmkdw, ale bez przesady - tak &y 

frzffijjgly si? czqsto, a wyniki byly jai 
wwyp^luj kontuzji opiaca 

odpowiadniej 

mm 
tecnrUczl 
pilnowad 
najwi?kJ 

bgdzidp 

□cena: 

zuzlowej Unii TarndWj^m 
wieloletni komentator 
sportowy Zbigniew 

fP mozerr f 

i,P:rOczywisc i 
i^Juzna 
otory na; 

Jsi. 
SO), i? 

JCj 
&t9C[B 

rowniez nie 
jest tania, 
ale dzi?ki 
nim mozemy 
wygrad 
kazdy mecz - 
co 
aczywiscie 
oznaeza 
rowniez 

kieszeni. Nie powinnismy 
1 kazdy nowy motor wymaga 
\pM czysto trenerskich i 

inni^my od poczqtku 
ikwencja na stadionie byla jak 
ttfcowa wspotprac? z nami nie 

Ssowany zaden reklamodawca, 
Ceny biletdw nie mog? bye wygorowane 
[najlepiej ponizej dziesi?ciu zfotych), a z oferty 

••-firm, ktdre zechc? si? w koncu reklamowac na 
naszyeh meczach wybierzeie jak najszybciej t? 
w danej chwili najkorzystniejszq. Nie warto 

, czekac - czas kontraktu i takjest krotki. 

Insane Speedway jest interesujgcym i na pewno 
wartym swej ceny programem. Co prawda do 
swiatowego poziomu jeszcze mu troch? 
brakuje, ale jednak gra si? swietnie, o co w 

anagerach naprawd? nie jest latwo... 

Wymagania: 
f B MB flAM Windows S5 

Inlarnet j hu^/www.ma/M. com. pi 

rnmrn 
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Producent: 
Belhesda 

Wymagania: 
WIDO, 10MB RAM.CDtf, 

E)«n95 

Internet: hllp://www belhsoft com 

Dystrybutor: 
Belhesda 

Burnout: Championship Dray Racing 
U dofu: 
Asfalt dymiqcy pod kolami, 
lo tylko krok do raju 
nalogowego hierowcy. 

Samojezdna maszynownia 

Belhesda Softworks znana jest przede wszystkim 
ztytanicznego i wychwalanego pod niebiosa przez 
lanow RPG Daggerfalla. Nie hez echa pozostaly 
rowniez takie tytuty jak Battlespire, Skyl\IET czy 
XCflR: Experimental Basing. Wtasnie ta ostatnia 
pozycja najbardziej skojarzyla mi sip z nowg grp 
tej firmy - Burnout: Championship Drag Racing. 

CZARNYIWAN ~ Jezeli myslicie, ze jest to symulator 
samochodowy, to macie prawie 
racj?. „Prawie", bo Burnout CDR to 
wyscigi dose niestandardowe, 
Zamiast kr^cic si? w kolko jak na 
karuzeli, sprytni Amerykanie 

wymyslili sobie inng zabaw?. Kto by tam czekai, 
az auta pojawig si? na horyzoncie - pi?c sekund 
przyjemnosci, gdy mign? przed widzami, na 
pewno nie wystarezy. W zamian wymyslono 
wyscigi potwornych, maksymalnie 
zmutowanych, to jest przerobionych przez 
swoich wlascicieli, wozow na dystansie, ktory 
niedof?zna babcia z siatkami ziemniakow 
pokonafaby w dwie minuty. Publika wyje, 
wozy Isnig razqcymi kolorami i terkoczq 
pozbawionymi tfumikow silnii 
W kilka sekund dwa pojazdy 
rozp?dzaj? si? do zawrotnej 
prpdkosci, ktora w 
normalnej sytuacji 
spowodowataby, 
ze oezy 
_„i ... 

w potylicy. 
Juz po chwili 
nowe wycie 
obwieszcza, ze maszyna 
hamuje, a pomalowane w 
szachownice spadochrony furkoc^ 
wesoto, natomiast kierowca dzi?kuje Bogu, ze 
przezyl na cysternie paliwa zoopatrzonej dla 
niepoznaki w cztery kola. 

Wbrew pozorom to nie rywalizaeja mi?dzy tymi 
buldozerami jest najwazniejsza. Burnout, 
podobnie jak jego poprzednik z tej samej stajni: 
X-Car ER, to kilkanascie pulpitow, na ktdrych 
mozemy wprowadzic tak ogromn? mas? zmian, 
ze wyliczenie ich zaj?toby mi pewnie kilka 
najblizszych stronic [dose powiedziec, ze 
mozemy edytowac ponad BO samochodowych 
komponentow). W kazdym razie to wtasnie na 
grzebaniu w silniku, zawieszeniu, analizowaniu 
tabel z charakterystykq silnika, ogumienia itp. 
zasadza si? glowny „wgtek" gry Sam wyscig 
„opracowanego" przez nas wozu ma juz 

zabraknie rowniez widowiskowych kraks, 
dachowad, przewrotek, komputer 

generuje takie niespodzianki 
samoistnie i wlasciwie nie 
mamy na nie wplywu. 
Dodatkowo, za pomocq 
systemu VCR mozemy 
najqc ekip? filmowcow, 

ktorzy nagrajq nam filmowy 
material z wyscigu do 

pozniejszego oglqdania 
szczegolnie emocjonujqcych 

momentow w gronie rodzinnym. Zabawa 
rozgrywa si? na 20 mozliwych torach w 
roznych stanach USA. Oznacza to wi?c rowniez 
mozliwosd definiowania dlugosci dystansu, ale 
przede wszystkim zupelnie inne scenerie oraz 
warunki pogodowe, Mimo ze nie scenerie 
stanowiti tu glowne pole do popisu, na pewnc 
zauwazyeie, ze wykonano je z wielkq dbalosci? o 
szczegbly i sq po prostu ladne. 

efycvliie 
■ HI cife total 

Minusy: 
•ziiri iiititntoM 

-StstertwmvnMtt 
Litrtfy nm 

Ocena: 

dr'ugorefltae mdm\e \ jest tak jakby 
na torcieVjeili mozna tu uzy6. 

i por&mam 
Po wyborca 

Teamu. do 
ktdrego mamy 
ochot? 

natezed. om 
wypsBniu sobie 

ksr^ezki 
zawodnika, moiamy 

wriBSicie pnebratf si? 
w roboezy dretich i 

abred do roboty. 
Specjalny pulpit z wteloma 

'Bkfadkami nie wymaga 
wielki&go wysilku 

mteluktualnego, eby zorientawad si? w jego 
siruktuim Koleino psnele (np. engine, wheels) 
tatprawddwa radodddie., zwolennikdw 
rnsnagerdw samochodowych. Zanim jednak 
uJegniemy szstehstwu |okr?cania Srubafc i 
spuszczaniB olejuz frilski, nalezy jeszcze 
idecydowad si^ na wfoek. Tak) To naprawd? jest 
na czym lawiBSid okol Corvette roeznik 1956. 
Plymouth BeiTecuda i 1972, Ford Mustang 
1966 - to tylko kilka pozycji i listy ponad 20 
modelk Co erekawe, mozeniy nawet 
somodzielhie pomelowad to cudo! (za pomoeg 
Paint Shop). Jezeli wciqz nie b?dziecie mieli 
dodc - nie ma sprawy. Na internetowej witrynie 
Bethesdy pojawila si? juz cala masa 
dodatkowych modeli! Mechanik Rulez! Swojg 
drogq specjalistom od grafiki udalo si? wiernie 
zachowac linie i wyglgd wozow, ktore prezentuj? 
si? naprawd? wspaniale. Dzi?ki specjaliscie od 
engine simulation - Motion Software mamy 
wrazenie, ze naprawd? siedzimy za sterami 
wozu i zaraz b?dziemy toczyc si? jakies 300 Km/ 
h. W opcjach mozemy rowniez wybrac wariant 
realistic, dzi?ki ktoremu nasze auta b?d? bardzo 
efektownie trade zderzaki, blotniki, glow? 
kierowey (eee, troch? si? rozp?dzilem). Nie 

Na zakoriczenie informaeja dla sieciofilow. 
Mozliwosc gry przez Internet, LAN, modem 
pozwoli zmierzyc si? z innymi wyznawcami tej 
gry. Trudno tu mowic o grywalnosci, ale oi 
gra jest naprawd? interesuj?ca i potrafi 
niezauwazalnie wycipc nam kawalek zyciorysu 
Tylko grac! 

A 

Hymerio/SB 
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pnmytka gana Romero 

same jednostki... No coz 
b^PjjO^ddcy wyglqdajq 

Dominion: Storm Over 
iieui lain teiim 7lh Level |iiiaeowanra^mii*areg 
mash I'/cczywistego. 
(„),v,i;iKi lii'Ria Ion Storm Jotano Romero i cz«sfi 

liiil/i 7 /tii Level zmienita sztandar, prace 
(lym razem pod nowym : 

lordT 

zgrupowaniu. Co jednak, mimo iz z pewnosciq 
zajmuje pami?c i procesor, to jednak nie w takim 

stopniu. 

Wfasciwie 
to fakt 

wuletnia przerwa me vwj 
jednak produktowi na dj 
nawet mozna by pqwjj 
duzo on na „przsjjfl 
stracil. Swiadczfj otymtf 
nie tylko moje wrazeol^f 

rownicz recenzje innych ludzL gdzie 
komplementy raczej si? nie pojawiajq tjed| 
revicwerdw" uzyf slowa ,,shit chy^^ 

wszystkich mozliwych formach gpam|fr 

Zacznijmy od fabuty. Pozostawgi? I 

komentaiva, gdyz m6wi samtf zesfe 

systemie , ..•;=? -r-,rn Gift, na planepe Gift 3 

znajduje si? -v • " v jmjgT Ccofcalwiekby 
to miafo znaczyc) umu, kto pierwszy do mego 

dotrze, oferuje pot^gd? zawfadnqd 

wszechswmtem 11 wfljmy przyst^ptiJa 

Ziemianie, Darken So 
nawiasem 
scenariusz:))* 

Grafika „Gqj[ 
brzmi p&lny i 
na poc[rwqbi 
mozemy wvt 
640be48ti. 
i 1024x788, 
tutaj Mr 
zalety. Mu&j 

zapomnfeiffi! 

ti'djwym^^aj 
planszy czy r 
jednost •; 

Wszystko jtstl 
zupelnie 
Animacje 
Mfilpowy 
jednostek w asaj 

nie s3 najgi»rsza,1H 

pojawiema 
si? 
Dominion 
jest dla 
mnie 
zagadkq. 
Blizzard 
zaniechal 
Swietnie 
zspowiada- 

| jqcego si? 

Adventures, 
mimo 

sa do bo!uiwflftv«ne|onalite: ztjyrtflWQCI 
utrzymoo baz?, wykortczyd wroga, «i,oJrasu 
do czgsu kogoi uretowai. Prawdopodobnie 
nudzie zapobiegad ma ogrornna ilosC jednostek 
przeciwrnka, ale nie dott, ze nie zapobiega, to 

nych) 

pratestow, 
twferdzq c, 
ze jest zbyt bardziej irytacj?, Je^Ji chodii o 

errcj?, to jejjyiiym 
lfidaje si? rib jej j-- 

t w.wi?Icsm£gi 
skim razio ni/ddi \ '1 \ 

wzmsgs 

opissnia 
zaseMe 

RTSdw, taazwy, 
five, jak pfclamywat ludzi w rekJs 

(pr^ykJadowy cytat i yi 
Terfem Porterem -jajffl 
autorriw: to 

wykorzystanadS Pentad 
over Gift 3" (tak 
Ifiej strony zasluguje 
mam jest fakt, ze 

mciankiiieMiriRi- 

cMMimtirlr 

Minusy: 
isivseft wi wsiysttica 

H 
Fit 

wyimmyni 
P-166 i 32 

|MB RAM 
[zalecara 64). Rozumiem 
post?p* nawe technikf graficzne 
ijtd,, ele tego tu zv/yczajore nie 
m, Al tez nie powinno obciqzat 
pr seasons, na co wskazujq lego 
.osIqgni?ciB" Rrzykledem 
rnbgftiy bye dioiby Earth 2140, 
Chocfai tutaj jederi czynnik 
przemawia za grq. Mia’nowicie 
jednoczesnie na polo vvalki moze 
bye nawet 2000 tdwa tysiqce!) 
jednostek i nie ma ograffieijj 
ilo£ci jednostek zaznaczonyd 

Dcena: 

zpuszcza gr$, ktbra 
atrakcjq, je£li 4 

?st po prostu 
zi umpmym archeizm 

fn wnosifaby nowatorskie 
Jwqzania; jak rdwniez zfiibslbym 

wternoed, jesli rozwEqzania wizuafne I 
diwt?kpwe rzucaiyby na folana - 0 tylfi nie 
potrafi? w zaderflposdb wytlumaczyd 1 

kompietnej wt6rno^ci w obti war? 
promowanej jako rewefacja \ to 
znanq gfdwnie z produkcji ■ 

Wymagania: 
I PI 66,32MflR4n, 2M0SVGA(ilf^diagiyw 

| wyi mzdiiektzoSaachJ.Jx CD-flOM, W 95/HT 

IntefRBt: titip /lhmi.iJomifii(>rk-sio[m.ci)iTi 

Producent: 
Ion Siorm/EldC^ Inlqraclive 

Dystrybutor: 
mi im 
leM0??j6ir93ZJ 



mmMW^ 9M nie wszySmsjqSbd 
r?kq qzasze|ra{farul Romm P!l® 
radio to I'remBfebelftl osobrfy m^diisl 1% 
coS podobnego bylo juz wcze4nie|? ale tu 
wzniesionosi?na wyzyny realizmu./Samo 

wystartowati^zgodnie z przepisanfi; wymaga 

nie lada praktyki i dose dobrej znaiomoseil 

powszechnie w przestworzach uzywanego j^zyka 

angielskiego. I choc po wylgczeniu radia rst'arcie 

zupelnie dzikim nikt na^nie wpakuje. waggon 

rakiety, to trad si? bardzo wiele^ZTealizmu - w 

koheu co to za przyjemftoscia^l^bie^ 

samemu, podezas gdy mozna sj^wfqczyc 

do normainego ruchu? Niewielka, tym 

^ bardziej, ze oddane nam cliT 

* dyspozycji maszyny to nie 

demony akrobaeji znane z 

cz?sci pierwszej czy^ 

St wojskowe 

k 'v skomputeryzowane 

' mutanty Tutaj 

I ‘ nawet 

Mustang, 
i ♦, maszyna 

n ;-f mysliwska, choc 

r } U m ^Jp^poprzedniej 
. dpoki. do niflfego bWziej gwaftownego si? nie 

nadaje, cuHkgjqjlAq jejjptyle ciekawe, ze w 

wi?kszoSi symulacji z okresu drugiej wojny 

swiatowej jest to przeciej konstrukeja do^d^g 

wytrzyma^^^HBB^yjbiqca - o 

Flight &\\> -.IffiMno-'i timM 
oC6nY£^R|HSno to 

ze qd'M«^fi^ahjppp-yo nkresitf^jjs 

a o 

teren wokol 
* #v\ lotniska^. A i dnrtgiej 

Jirony, mUMKielfflci gigi 
|■ z najAwiu^id 

m'usr p#jtarzatS^pp®^5tILV powierahnj 
fy!jigalif?Winie]sze lotni^a iWltdr®S Jbk 
Dag gerf alLim iru cHfcez b^jjf po dt^n ego /em atft 
£ml niblwiellyf dfe/z|:zy nflprawd? 
niepowt/zalnylh ijflo'tylko par$. Co mnego 
FJIfiht U?. 

McDrive Swego czasu reklamowano ten 

tytul w bardzo przemyslny 

sposob: stron? dzielono na dwie 

cz?sci i na jednej jej polowie „ 

rezydowal sobie screen z 

Microsoft Flight Simulator '98^8* 

na drugiej obrazek z nowego Flight Unlimited; 

Obydwa pokazywaly teoretyeznie ten sam j fQti powierzclioSlBi 

Oo pozostafyeh cztereCrifhsszyo przyczepic si? 
jest juz znaeznis trudnisj* W koncu to, ze 
oywifej awlonetki skrzydla przy dziwniejszych 

rtgrapHffi gtibjq. &mm nio lest, a poza 

* 'z,- ttchowame 
: odpowtads 

^ powszechnym o nich 
* wyobrazeniu J popartym 

dbdatkowo gqdzin&mi Wylatanymi w 
^nriych symuletorach. Co riwnie istotne• nie 
m&mydo czynienia z innymi desksmi 
rtacfaidczyroi meco jftnymji pr?dkosciami j 

wyglgdem. Oddano bowlenr nawet takie 
moanse, jak konieezno^fi praeiqczania zbiornikow 
z palawem to Piparze Arrow! Oznacze to 
wprawdzie tylko tyle, ze co godzfn? \ pi?tnascie 

jjinostwa czasu. A ti 
oznaeza, ze 

zresztg^datfskc 
^dozostalycfi? 
Za kazdym vmm 
kto inny jest w 
powietrzu, a 
calkiem porzedne 
Sctifczno 
lntel«ia czdwe, 
hy nie doszlo do 
blrzszego spotkaniu 
naweti przy duzym 
tloku, Pod 
warunkiam, ze 
uprzedzimy 
naziemnych 
kontrolerdw o 

obszar, konkretnie - Zlote Wrota w San 
Fransisco, a mimo to roznica byla pow.alajqca, 
Aby jeszcze bardziej uwidocznic, obydwa 
screeny zaopatrzono w jednowyrazowe 
komentarze: dla wytworu Billa G. byl to - 
,{Limited”, a na drugim - ..Unlimited", choc i bez 
tego dzielo Microsoft^ wyglqdalo jak kopciuszek, 
w dodatku bez szans na przyszlosc. Jeden fakt 
trzeba jednak w tym miejscu ujawnid. 0 ile 
bowiem Flight Simulator bierze pod uwag? caly 
swiat, to Flight Unlimited koncentruje si? tylko i 
wylqcznie na rejonie Zatoki San Fransisco. Z 
jednej strony nie jest to niby wiele, ale w 
pordwnaniu ze swoim poprzednikiem, 
0‘dwzorowujpcym praktyeznie tylko najblizszy 

U gory: 
XekpiLniczym szczegolnym 
nie poraza, roznica widac 
dopiero w praniu. 

Welcome To 
Mali Mihiii M.iy 

L - 

■» ,’yll" 

rail 



minut t^eoS&^jjS^ssowad si? Jednym ze 
% switch owpl naxaMcy, ale jak wplyuS to ns 
wczucie si^ w pilota! £ dbafodciq o szezegoty 
mamy do czynienro i w|^feppadku pbzosfc&lyph 
samolotdw,1 Ot ch ocby tdfc DeJrj^Villand Braver. 
Ma niby plywajjiyjp ze ma pfftfed; 
wodowaniemrafio stowdad^fw^ me ’ 
przypadkierf^TBjpffe - bo wtedy zamiast 
spokojnego fcolysania pczujemy jjfZemoznEt ch^d 
naszego maledstwi do obrocenia si? przez 
£miglo, A z ptyvAfcami nariskraydlami 
wystsrtowac rapzej ci??ko. Podobnie zreszt? jak 
wyjqdowac na lotnisku na samych li tylko 
plpteh, z kulturalnie schovvanymi kdlkami, 
LoEy za^pa si?jednakna Trfiingp, 
stanMpr^maszyF^e trenindHE wgystkjch 
(Slot c z y wi sly cfuSSfe r;0fri jest o 
tyle przyjemny ze podyzozlemstaje, fiie 
zachodzi wi?c obawa o jago mescftManie czy 
mewyciqgm?cie. To i p!uadwt bo jego g&znik lubi 
sobie zaniarza&va bez wlaczonepmE 
ntespi^l^aMrwMnkaoh qgrzewaiiia dafekd 
nie zalecimy... SwJ^rffimory miewa takze 
Beech Baron, b?d?cy takq 
luksusow? powietrznq 
taksowkq, a wlasciwie 
limuzynq - no'co ^ 
chocby obite skdrafcfcle,.^ 
Maszyna.ze wszys 
najci?zsza, ale zag;p 
zaopatrzona 

A skoro juz jeste^my przy rfonych waruntecfi 
etmoaferycmych, to napiezp jcdno: t;ak 
realistycznego dsszczti, burzv- mgty ciy 
^urtuitencji j@^«8 nie bylo, w kMdymjfWis » 
mrpami?tam. Jedyns co psujs ogtilme SwirMt 
wyglgd przestrzeni powietnznej, to tandetnie 
wygl^a^ce z gdry clmm - jedna i ta same 
Centura pjowtarzana tysiqce rozy razioczy, 
zwfaszcza jeSlt pordwna smzffiq wygi^d timi 

pogoda 
szwankuje: ziemi? spowija 
g?stamgie, rozszalala si? buna* alba | 
slodce zwyczajnie zaszlo - o. wtedy przyf 

, wdwa 
co pozwala 

^xeoretycznie ns 
spokojne wylqdowanie nawet po awarii 
jednego z nich. Teoretycznie - dlatego, ® 
ze na podj?cie akcji ratunkowej jestx| j 
bardzo niewiele czasu, latwo wi?c->™ 
zwolnic ponizej bezpiecznej pr?dkosci i 
utracic sterownosc - a w spadpchraM 
nie wspominajqc nawet o kataputcie; 
zadna z latajek wyposazona nie jest. . 

Swobodne latanmto jedni^Bimzystko, co 

tgorqco polecam ich pPiej^igU, tflk zwany Quick 
Start oraz misje. 0 ile dwt^pfervysze tryby 
wystgpip praktycznie w kazfjif gne f bfezego 
przedstawienia nie wymagaj?, to misje sq czyml 
oi&czme rzads2M^j$zkoda, bo lot do Alcatraz 
po bandziordwflgtyfqczqr^ catqejektronikg, 
ponizej zasi?gtfflg^pfeocy i do tego w 
polqczeniffiwodowaniem dostarcza 
niezapomnianych wrazen! A pami?tajcie, ze jest 
to symulator, jakby nie bylo. cywilny, 

Jak na cywilny symulator przystalo, 
podstawowym zrodtem przyjemnodci/ 
jest tutaj sam lot, ktory dzi?ki :i W&4 

oprawie 

przynosi wiele 
satysfakcji. 
Szczegolowa 
grafika 
pozwala 
zresztQ na 
bezproblemowe 
nawigowanie 
nie tylko przy H 
pomocy 
przyrzqdow, 
ale takze 
jedynie mapy i 
widokow za 
oknem, Przy bezchmurnym niebie jest to zresztq 
dla poczqtkujqcych sposob znacznie latwiejszy: 
wystarczy leciec wzdluz drog, mostow tudziez 
pasm gorskich, czasami tylko posifkujqc si? 
kompasem, bez potrzeby zrozumienia calej tej 
skomplikowanej elektroniki. Co innego, gdy 

Po takich superlatywach nie powinna dziwic 
ocena - w koncu mamy do czynienia z najlepszym 
programem tego typu, jaki clo.tej poryTjjrzala 
szersza publicznosc.'froPilot czy Microsoft 
zostaj? w tyle i to mimo znacznie wi?kszego 
obszaru gry,-S? jednak przypadki, gdy wi?cej nie 
znaczy lepiej, a tutaj mamy najlepszy tego 
przyklad, 

PS: Pod Golden Gate nie^tylkdli^si? przeleciec, 
bo to potrafi kazdy i na dowolnym "symulatorze, 
pje i wyJqdQwafi ^osobiscie polecam, mocne 

' wrazenia gwarantowane, zwlaszcza gdy na filarze 
zostawimy jedno ze skrzydel... ■ 

PrDducent: 
Looking Glass/Eidos nawigacji sq najzwyczajmej w swiecie 

niezastqpione, ale przy lataniu w calkowitych 
ciemnosciach rozswietlanych od czasu do czasu 
btyskawicami dziwne to nie jest, 

Wymagania: 
P 120, 16 MB RAM, Windows 
95,4X cd rom 

Internet: hlfp://www Iglass com 

Dystrybutar: 
Mirage 
lel,(022) 6179321 

Attitude: 22& ft 
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_Spearhead 
1 Abrams - peacemaker 

A wise stato si?! Jade na wojng! Nie myslatem, 

ze ■ gdy zaciagalem sig jeaieniq 1008 - gdzies 

7 lat polem, zamhnigty w stalowym pudle M1A2 

Abrams, ruszp zaprowadzad pokdj w jakims 

odlegtym zakqtku Swiata. liliach zerknp do 

notatek... aba, do Tonezji. To chyba gdzies 

w Afryce. 

Mac Abra 

powietrza (Kiowa i Apache - kocham te 
helikopteryH oraz ostrzalu artyleryjskiego na 
wskazane cele. Opanowanie dowodzenia tak? 
mas? sprzptu i ludzi nie jest proste... Na 
szczpscie, zanim ruszymy do walki, skladajqcej si? 
z jednej kampanii albo 10 quick-mission (4 
stopnie trudnosci do wyboru), mozemy sobie 
poewiezye. Mamy 7 misji treningowych, z 
ktorych kazda poswi?cona jest na opanowanie 
jednej z.czynnosci (np, prowadzenia ognia), oiw 

dwte misje typu 
tutorial, b?d^GB 

poniekqd 
sprawdzidftem 
nabytyctM 
mozfEwogaLfiiie 

br# 

Jrote 
powalczyd w wisKsjym zespoJe 

liirfzii Itryb multiplayer, w lyrn taklc 
cooperative). Niestety. by je 

wykorzystad. pokladowy komputer 
wsszych Abramsdw MU St mied 32 

Mb RanvczyH □ 100% wl§tief m 
gdy waiezymy 

solo wo, A gdyby 
tom tit civile by to 
zs melo* to 
gldwnodowmfcqcy 
tirzyma w 
odwodzie cod, co 

nazwal edytorem 
misji 

Co nss czeka w 
Jump Mdwiq, ze 
wolka na rozpalonej 

pustyni (chod czasem 
przyjdzis i ^flWteSzafi" 

miasta, albo dfa odmiany 
pop a da deszczyk), pofafdowanej, 

pelnej wysokrch wydm 11 rzatfka 

urozmaiconej jakimis anemieznymi krzaezkami czy 
budowlami. Ale wyglqda to fantastyeznie, 
szczegolnie gdy piasek gra w sfoncu mas? 
odcieni, a nad nim rozpina si? efektowne 
tropikalne niebo. Wcale nie ma si? wrazenia, ze 
to tylko piach i piach, szczegolnie zas gdy mamy 
akceleratory grafiki w swoich peryskopach 
bojowych Mowi? tu o dniu, bo w nocy, nawet 
przy wlqczonych systemach termowizji i 
maksymalnym powipkszeniu, widok w wizjerze 
jest raezej nieciekawy. No ale tenmowizja nie jest 
stworzona dla podziwiania widokow. Jak to wbijali 
nam do glow podezas szkolenia - “podpelzacie 
pod wydm?, tak by tylko lekko wystawic wiez? 
zza szczytu, wlqczacie termowizj?.., i zaden T-72 
warn nie podskoezy, chyba ze podpuscicie go na 
naprawd? bliski dystans". Zresztq co ja tu plot? 
o widokach - gdy zasuwasz z 50 km/h, a wokol 
ciebie kipi i tryska wyrzucany eksplozjami w gor? 
piach; gdy widzisz pfonqce i dymiqce wraki 

c-maszyn, fruwajqce w powietrzu wieze wrogich 
czolgow, zerwane mocq waszyeh pociskow 
SABOT; gdy slyszysz grzechot czotgowych 
kaemow, a w ustach czujesz gonzki smak 
prochowego dymu, buchajqcego z szarpanej 
odrzutem lufy Abramsa oraz zgiefk rozmow w 
radiu-.. ech, to czuje si?, ze si? zyje (jeszczel. 

A jest gdzie gnac, gdyz teren walki to ebszar 
rz?du 1Bx24 km. To wystarczaj^GO duio mtej&ca] 
by wyzbyd si| sporej i|odci paliwa czy amunieji; 

iqdrzy ludzie i kwatermistimtwa 
kredlonych miejscach i sytuacjachl 
ch jakze waznych zasobow. 
y si? natknqc (nie liczqc masy 

itiuv) na pola minowe fomijacl), 
(wspieradj J, zolnierzy wroge 

egdlnie efektownie nadaje st? 
ibio kal/0,5 cala, piach az gotuje # 

na szcz?£cie 
umozliwili tvy 
regen?|acj? 
Ron ad® mo. 
wrogi|| poj; 
wlasnyih iol 
telimmcwad 
date 
ad jtigo ppci no i ntewmnych tunezyjskich 

Podezas Pustynnej Burzy (wojna w Zatoce 
Perskiej) jeden z Abramsdw utknql w jakies 
bSotmstei dzrurze. Aby czolg nie dostal si? 
w r?ce wroga (naturalnie po wczesniejszej 
ewskuacji zafogi), oddeno w niego trzy 
strzely z innego M1A1 z bliskiej odleglosci, 
stosujqe standardewe pociski 
przeciwparccerne SABOT. Gdy po jakims 
czasis feralny czolg zostal odholowany do 
bazy, okazalo si?, ze... wymaga tylko 
drobnych napraw i moze nadal uezestniezye 
w walce! Jest to niewqtpliwie zasluga 
kompozytowego pancerza systemu 
Ghobham (no i konstruktorow czolgu). 

Prawd? powiedziawszy, w czasie 
odprawy mialem wazniejsze sprawy 
do zalatwienia (nie tak prosto jest 
dzis wyegzekwowac karciane 
dtugi. J, wi?c nie do konca 
rozurriiem o co tam chodzi. Ni to 
wojna domowa z islamskimi 

fundamentalistami, ni to jakas akeja 
antyterrorystyezna przeciwko separatystom 
wspieranym przez bojdwkarzy z Iranu... czy 
Iraku? Czy to zresztq istotne? Bye moze zresztq 
chodzi o Libijczykdw. Grunt, ze pamiptam co 
powiedzial nasz dowodca: “wszystko co porusza 
si? w sprz?cie rosyjskiej produkcji - nalezy 
zniszczyc". Nawiasem mowiqc, mamy zmierzyc 
si? z przestarzatymi T-72, co nie powinno bye 
trudnym zadaniem, gdyz roznica klas pomi?dzy 
naszym "cadillakiem" (tak slangowo nazywamy 
Abramsy, gdybyscie nie wiedzieli) a tq rosyjskq 
puszkqjest niebotyezna. (A propos, spore udzialy 
w tworzeniu Abramsdw, za ktorych sterami zaraz 
zasiqdziemy, ma firma MaK Technologies, znana z 
symulatordw tworzonych na zamowienie US 
Army]. Ale tez - gdy w chroniqcy nas pancerz 
niespodziewanie uderza kumulacyjny pocisk 
kalibru 125 mm - czlowiek wcale nie ma poczucia 
wyzszosci nad przeciwnikiem... 

Naturalnie nie jad? sam, wybieramy si? cat? 
armiq, a ja mam dowodzic pancernym plutonem, 
w sklad ktorego oprocz czotgow wchodzq tez 
transportery opancerzone Bradley, wyposazone 
w bardzo skuteezne Hpnnwan 
przeciwpancerne. 
Do tego mozemy 
korzystac np. z 
wsparcia z 

U gory: 
Ruch lewoslronny sugeiuje 
skrzyzowanie w Jakims 
angielsklm miasleczku... 
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Plusy: 

niszczenie 

wywazenie 

Ocena: 

7 

Wymaganla: 
P-133, W’95, OirelcX, 16 Mb 
Ram, SVGA, karta muz, CDx4 

Dystryhutor: 
Maftsolt 
lei,{022) 6630390 

Internet: http://www. imagicgames.com 

_j 

W czasie II wojny swiatowej amerykanski 
czolg oddajgc trzynascie strzalow do celu 
odleglego o 1500 metnow mial 50% szans 
na trafienie. Dzi?ki pokfadowej elektronice 
juz w polowie lat 70-tych potrzeba bylo na 
to tylko... jednego strzalu. Dzis Abramsy 
potrafig jednym strzalem zniszczyc 
ruchomy cel z odlegtosci 3-4 km - i to w 
nocy, jadgc przy tym z pr?dkoscig rz?du 40 
km/h. 

Mo dobra, dosd tego wydziwiam'a. Zdjnieniom me 
ptacj si? ze gadanie, Zemkngd klapy, Hnstura 
albo joye w dlort, kEo m helm Vfl 1732 Mb Rami 
- niech wklada go na glow?.!. i huzia na-wroga. 
Spearhead maze nie jest jakgs porywejgcg 
symutacjq wspdiczesnego czolgu* ale jok 
riajbardziej mie^ci si? w gornaj granicy stanow 
£rednicb Worto wt?c w niego zainwestowac 

Producent: 
Zombio/lnmcLive 

M1A2 Abrams 
Zaloga: 4 ludzi 
Max pr?dkosc Cna drodzel: 65 km/h 
Max pr?dkosc w terenie: 48 km/h 
Dziato: 120 mm 
Amunicja: 40 pociskow 
Karabiny maszynowe: 1 x 7.62 mm 

1 x 12.7 mm 
Masa: 57,154 kg 

M1A2 Abrams to nowsza wersja 
wstawionego m.in. wojng w Zatoce Perskiej 
czolgu M1A1. Wydajny silnik o wielkiej 
mocy, pancerz Chobham, znakomita 
elektronika pokladowa (jej koszt wynosi 1/4 
ceny calego czolgu, wynoszgcej okolo 12 
mln$!) i doskonala zwrotnosc daly w 
efekcie naprawd? morderczg maszyn?. 

T-72 
Zaloga: 3 ludzi 
Max pr?dkosc [na drodze]; 60 km/h 
Max pr?dkosc w terenie: 40 km/h 
Dzialo: ; 125 mm 
Amunicja: 39 sztuk 
Karabiny maszynowe: 1 x 7.62 mm 

1 x 12.7 mm 
Masa: 44,500 kg 
Dobry w swoim czasie czolg, ale juz w 
polowie lat 80-tych mocno ust?pujgcy 
mozliwosciami Abramsom, czego dowodem 
bylo wielkie lanie, jakie dostaly irackie T-72 
w wojnie w Zatoce Perskiej. Przestarzala 
elektronika oraz mniej celne, donosne, i o 
mniejszej mocy przebijajgcej dzialo (w 
porownaniu z M1A2] sprawiajg, ze T-72 
moze walczyc z Abramsami tylko przy 
znacznej przewadze liczebnej i (najlepiej) na 
stosunkowo bliski dystans. Ale w wi?kszej 
liczbie mogg bye naprawd? grozne, wi?c nie 
lekeewazeie tych "gruchotow"! 

cywilow. Uwaga zolnierze: eksterminaeja tych 
ostatnich surowo zabroniona! Podkreslic to 
sobie w notatnikach w?zykiem! Konsel 
naruszania tego zakazu b?dg bardzo sirSiS^J 

Czy przedstawilem warn czlonkow mojej zalogi? 
W kazdej chwili mog? ich odwiedzic i zasigsc na 
ich miejscach... Powiem w ten sposob: sg 
perfekcyjni, niezawodni... i niestety malomdwni 
oraz niemal zupelnie wyprani z ludzkich uczuc. 
Tak przynajmniej sgdz?, oceniajqc to, co 
mowig... i jak mowig. Jesli przez calg wojn? 
uslyszycie od nich ze 20 roznych komunikatow, 
to mozna powiedziec, ze slyszeliscie wszystko. 
Krdtkie rzeczowe teksty, zwykle wypowiadane 
bez wi?kszego zaangazowania; wfasciwie mam 
wrazenie, ze wygfaszajg je cyborgi albo ludzie 
zupelnie oboj?tni na dziejgce si? wokol 
wydarzenia. Dopiero gdy niechcgcy 
wladowalem pocisk w sojuszniczego Abramsa, 
usfyszalem nieco ekspresji we wrzeszczgcym w 
sluchawkach glosie. Nie da si? ukryc, ze 
amerykariscy czolgisci sg bardzo, bardzo 
malomdwni... przynajmniej zas podezas operaeji 
Spearhead. Moze nie zwrocilbym na to uwagi, 
gdybym np. mogl posluchac jakichs dziarskich 
wojskowych marszy, ktore - jak wiadomo - 
majg znaezgey wplyw na morale wojakow. Ale 
niestety: muzyki tutaj ani na lekarstwo. Inna 
rzecz, ze najpi?kniejszg muzykg w uszach 
czotgisty jest niesamowity ryk startujgcego 
turbinowego silnika Abramsa - pa prostu ciarki 
chodzg po plecach i wynagradzajg wszystko, 
czego NIE uslyszatem.... 

Wroc? jeszcze do swego ukochanego pojazdu. 
Ze jest to ma^yna na medal, nie musz? mowic. 

’ am go od podszewki, ale jednak 
nkach bojowych oc&fonil on swe 

Myslafem, ze 
dopiero w wai 
pewne tajemnl 
na przyktad fak| 
na... nieruchoi 
Wychylilem si?| 
stwierdzilem 

[e wlasciwosci. Zd| 
ze nasze czolgi po 
h ggsienicach. Nj 
ieiyczkt i z oslupl 

hot kola Abrams® 
done, to... ggsienice sg 
iekawy patent! CA tak w 

lie to jihM sobm mu czolg agfqdac zr 
wielu rdznycb regulowad mozna nawet 

r wirujg j 
bchome, HO 

kgt, pod jakim patrzymy na niego z zewngtrz), 
Ponadto ni diabla nie wiedziatem, ze moj 
"cadillak” jest... amfibig. Wi?cej! Moj czolg 

traktuje morze [a przynajmniej jego pierwsze 
100-200 metrdw do brzegu] jako Igd, tj. bez 
zadnego problemu gna po falach jak szalony, nie 
zanurzywszy si? chocby na milimetr, jakby by! 
barikg mydlang, a nie kilkudziesi?ciotonowg brytg 
metalu. Brawa dla amerykanskich 
konstruktorow! 

Efekt trafienia pociskiem SABOT, 
wystrzelonym przez Abramsa, mozna 
porownac do energii wyzwolonej przy 
uderzeniu wyscigowego bolidu, 
poruszajgcego si? z pr?dkoscig ponad 300 
km, w scian?; przy czym cala ta energia 
kuimduie si? ns obazerze o Sredmcy okolo 
5* 7 cm! W efekcie wyzwaienifl ojromrisj 
ilosci ciepla (oraz wstrzqsu) cz?sto zdarza 
si?, m we wrogrm czolgu zapala si? paliwo 
lob eksploduje amunicja, mime ii jego 
pancerz vjytrzymal trafienie,^ 

wmrni 
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akcjf}, ate 

Rangersi 

Tyle sit o Spec OpssMwBj 
ppzyznalo, era wydawata sf? w 
czasie nie (to pobfcia, a tufak /. 
nieba pojawit sieCmtomios, 
gwiazdp, tiibpa przyfimi blask si 
poppzedniha. Ten to dopfere wydai 
niezwycipzony. Ale ale z lego. Iitwnu 
dotarciem do redaheji menmoj SzOtHE 0 
dwialopoglod odnosnle akcji spacjalnycb utojjl 
kolejnej zmianie. Zegnajcje nun Ranpsl, 
udajcie sly Commaadoal no m\mn enter! 
witaj ponie Tomie Clancy za swnfo ksigzhg t 
opartq na niej gpq. 

AlLOR Jak warn si? podoba wst?p? NEeite 
kontrowersyjny, nieprawdaz? 
Zapewniam was jednak, ze jestem 
obecnie w petni wladz umyslowych, a 
swe slowa najpierw dokladnie 

przemy&latem i nie s? one bynajmniej wynikrem 
zbyt dtugiej ekspozycji mojej gtowy na promienie 
sfoneezne. Jedynym przezyciem, ktbre kazafo mi 
si? odwrdcic od dwoch wspomnianych tytuldw 
jest tylko i wylgeznie opisywana gra, aczkalwiek 
opatrywanie tego zdarzenia stowem „ tylko" jest 
duzym nietaktem. Nie miala ana przeciez 
wplywu na nagie pogorszenie stanu zdnowia 
pozostalych pretendentow do pierwszego 
miejsca sposrod symulacji taktycznych, a jedyne 
co zrobila, to dosadnie stwierdzifa, ze nie s? 
one takie doskonafe, jak si? wydawato. Ot 
chocby tacy Rangersi - grafieznie bardzo 
przyjemni, ale tak naprawd? majq wi?cej 
wspolnego ze zwyktq zn?cznosciowk? FPP, a 

pustkami??? A mozektoi 
dobry I wyjtfnl rniwjpki.: _ _ 
dztesig -sekurfd zmskvMti w-fttegti rurcyle 
skuteezme, ze nawst stqpajqcy po noszym 
dzielnym zialonym bereote niemieccy zaldacy 

go m.wyfcryjfi? 

Zflj^Lawyi^e m ma)q na oalu pokazad, ze 
Commandosi czy Spec OpBt to produkty 
kiopskJe, nadmee si? w najlep&zym wypadku 
m grzMe miejsca na pd|ce. Co to, to nie - 
sow troche casu nad mi sp$teitom i doleki 
jestem od ich jednoznaeznego pot?piania. 
JedyoB co poprzednie akapitymiaty na celu, 
to przygotowanie grim to pod prezentacj? 
najnowszej prodokcji Red Storma. czyli Tom 
Clancy's Rainbow She. 

Pierwszym zwiastunem .GStrzegajbcym" 
przed ciekawq zawartoSciq jest umieszczone 
w tytule nazwisko jednego z nejwybitniejszyeh 
pisarzy ksigzek sensacyjoych, ktdrego dzfeta 
tchodby najbardziej znane ^Pofowa'nie no 
Czerwony Paldziernik") charakteryzujq si? 

zes 
:u& jest 

|sze zetkni?cie si? te 
Haczai on takze pSce w 
Bfena, takiej mtirskiej 

doze zJITSami nie 
nrc \ySpdlnego)). odbywajfjcej si? w 

nzeczywistym. Cfiodzg zresztq sluchy, 
nie ostatfiia, ale po co gdyhad, lepiej 

dkoncenfrowad si? na tym, co otrzyma^my 
jjJQnJQi znak tego, ze w przypadku tej 
iiemy si? i pzymS napr&wd? 

talnym to sylwetko kogos w 
m wycj$gni?tyrn pistoletern oraz 

m sLyfistyka tytufu. w prostej linii 
do nelownika. Zwiastuny, nawet tak 

sq jednak wstanie tak do korica 
nos na to, co autorzy tej produkcji 

Min ^tfptpwali. Newet filmiki, pok&zujgce 
Hffimaiiiyddzfaldw specjalnych jakoS na kolana 
IfflHRgllfrgldwnie ze wzgl?du na fakt, ze nie 

ntch zywi ludzie, tylko postacie 
genrowane przez komputeiy A fce, mimo 

ijutim, m oddadzq petne) 
rz&czywistypb akcji Klimat jednak 

e’wspomfigcw-io mozyka 
in^SSidzfica na Jwlerdz?" tudziez 

fci|rzechpdzl si? do apeji... Training. 

|?ft to plerwsa miejsce, gdzie wypada 
: Wprawdzie kusi zardwno Single 
ik i Multiplayer, ale powstrzymajcie swe 

i zbyt cz?sty powrdt z rnisji, w 
oSio'^ycb workpeh maze si? na waszej 
FdbiffT^fiWe®^ystmerTin?awer^ 

^Llnrealu czy Quake'u na 

■niewiele si? zda, 

mssus&m 

atfUM * • miiia™ 

mm 
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•-you y.e • wviSciein 
i; irniitu si? 

I 
f V'-l y 

zresztq ufozyd plan, ktdry od razu wypali... siebie. a nre ceL Trening to jednak nie tylko 
takie tam pimste podstawy, trzeba si? takze 
naupzyd wykoriystyivania lottei oddanych nam 
pot) Icomend?. Nic tcudnego? Nie, tek lekko to 
niejefit. a m wystrcelanie catego teamu 
wittopwie wcafe nie potrzobujq wrgcej msu m 
no nsmetefljSjednego zolniBras: wysterczy 
w pawed dg niesprowdzanegg- pomieszczema, 
? fabffyka ctattSi folii znowu par? grosza zarobi. 
By takJch nidfoitycb sytuacji Mknqi pimhodzi 

Lrenrrtf w taysfcaniu z\vcz^niie| 
jjrcYgotowqnych planow/Jest tn 
opuja. kf/tirti stawia Rainbow Sixa wyzej od 
GommeMosbw.-Spec Opsow cry inoycb 
Swecdw, Pfotiuwunie pr^d tyjSfr j&fe bto/viem 

mv 
UteertiOv^b 

Zadsme 
praktycznm 

nlemozlim 
co wcafe nie 

oznacza, ze z 
planem 

zmienra si? w 
cod banalnego. 
Sprdbujcie 

Na szczfdcie nie od razu jestesmy do tego 
zmuszani. Pa wybraniu Single Play era i 
utworzsniu nowej kamparrii. rzuca si? nas 
wprawdzie w $am Srodek akcji, ale w czterech 
pierwszych misjach skorzystad mozna z planow 
przygotowanych przez twbrcbw. Nic nie stoi 
oczywidcie na przeszkodzle, by stworzyd swoj 
wlasny zupelnie od zera fra wyzszych poziomach 
trod node! jest to wr?ez niezb?dneH bo 
ujFTorystdw jest wi?eej, zajmuja inne miejsca i 
skormtome z gotowca kortezy si? ladnym 
obraikiem t neszymi Iwfzmi lezqcymi na podlodze 
w czerwonyeh kaluzacb), tym bardziej, ze jest 

to wspanialy sposob 
na przedwiczeme tej 
trudnej sztuki Ale 
przed samym 
plenowamem drdg 
eteku wypada jeszcze 
zrcbiG cos wi?cej, 
Dost?pna jest 
bowiem peine 
mformaeja 
wywiedowcza. 
krtitkre notki o 
celach, stojqcych za 
wszystkim 
organfzBcjoch i inne 
tym pod oboe rzeezy 

f^pZWfllajqce w pelni 
rozeznod si? w 
sytoacji, Dzi?ki tym 
krdtkim tekstom 
msmy nie tylko 
pelmejszy obraz 
rastenej sytuacji, ale 
przede wszystkim 

pcp/alajq one bodowad calq ibtryg?, ktOra jak 
no Clancy.1 ego przystiato jest me tylko bardzo 
wcmgaiqca ala \ peine niaoczefciwanych 
iwr.Dt.6w, mepewnodoi intencji wroga i 
podrdzgftiff po calym dwiecie. Zanim si? to 
wyWoruie, cnelis st? b?dzie nieile natrudzid. bo 
to co z pODZQtku wyglqcfa bnrdzo me groin ie 

si$ w.. (tiitaj mestety tekst okazal 
■ -u. 

Pci lekturzo przechodjri si? do wyboru ludzi 
nf^qeyeb wziqc udnat w akcji, W sumse pelny 
pddziibffczy inn '.vs/ystkich feupetoiehiach} 

os6bf o na rnisj? mozna wyznaczyd 
tylkn nsmur CO rdwnfl si? koniecznoSci 
priBpijowadienifi batrej selekcjt, Na szcz?scie 
rnaiTiy do wglqtfu akts kazdego ze specialists. 
zeW!erfljf|ce uik istotne dans, jak omiej?tno5d 
skryteno porgszanja si?, Celtic^, zdrowie. 
gponowanie. egresia o?y znaiomo^ efektromki 
lub motfliybw Wybuchowycb. Jedyny problem 
to koniecznp6d przejrzenia tych wszystkich 
danyoh, ale na szcz^cie nasi lurtzie zostali 
rozparcebwam na par? kategorii 
umozliwiajqcycb szybsze znolezienie potrzebnego 
nam osobnika. Many wi?c podzial na 
speejelisidw od samego ataku, materialow 
wybuchowycb. elektroniki oraz zwiadu. Jak 
mozna si? domyslac, sq oni odpowiednio dobrzy 
w swojej specjalnosci, ale nie znaezy to, ze 
zwiadowey nie potrafi? strzelac, czy ze obce im 
sq materialy wybuchowe. Praktycznie wszyscy 

* OPERATIOH: TEST ODE 

wlasnie ze wzgl?du na nechujqcy dziotft 
Clancy1 ego realizm... Nie wiprzyo.jg? To 
sprobujeie ..wyczyscic11 pokd}:^™R/0 
tenrorystq - na poczqcku jest to'bBrdzo 4 
powazne,wyzwanie, bo snrorf, prayrihodzifl 
czasis kroEszy*-! n >' -:Jvvi 
milisekunti. Strafe .v.; i e tek/e fife przyjH 
zadnego efektu, bo i V^lasza i trzoch mefrow 
trabc raezej la two. Do tegP kamrzefki 
ofjraniq, ale nie ws^dzid, a wp|alj|fflil^s 
wyMewiomy na ostrzaf s^p?ce. A hez tycb 
cli?tidg walktjekos tak same prvi|phodzq, 

MozHHnawdzie wrzu^do Soffit g re not 

jedli |3lizipiiypadek zna^fi si? tap zaktodnic 
vjffie:n by!^granat 

mejfet to zbBwielm by 
do,poK0)ii wpeSd I cli urifizka(lliw|ft. Zwlaszcz 
be; trenmgu, bp wtedy craciej o Sip pi a my 

IMM 
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BrorS podstawowa 

HccXlOf b Koch MPB-A2 

PodNtewcvvB Ernrt wiqfcsttfci &mp MEyti^iyscyo^lr r* farisffc w; a turda dflbrq rtfpocsci? ttatottu 

nigamcifiioto i odritaitfe} cstoofo foflci scnrta fcsftfeo ntemiicBss mM, uw ogiwti w p^Sn) oucomstyci-nyirt 

Itockfcr b Koch MPS^PQW 

KonqwiitDvsis w^b WPS; rtnflKi pv^tu ira^ni gaiwiyicmi iijiwntiaq ftispjj jest JdBafrym wyMm w syUwcmeh. jdy 
ijirnbi.n czy rsnwfii ppOfnUln^i vwvAthOfor tfftoibt hKSfWtWY |eat ifertf nWWrtCJtfy 

Ksckfer b Koch MP5SD 

frawibwy pDstrach tsrro^Wkv ■ wf^dfl^y xi^'t get f»V s^womy,.»fjjjfapift&jim wate^yin pray su-taltr 
test g;c{«t fewta. ifcotoy wyW pray NfouNp^ jxdttopi) s*Mn*$* orn* w ^rartjcflirtv (My e64T. 

.*as|^M7si3ldl. 

car-13 

Strfcuia wars# stflitOttnlwvcoo pMqM&iip' Wrfliikv Mklffc jxmtrcsiinfe ilf$m pnc? BM<\tertsJcte sfly 

spscjaho, *tal<i<i do teiM ^NBsjiftcIiM«i ^^iiiiilttIrttsryrti^son^h 

m mi 
JsSii cfadft o dcjfcnii ww'-nymliewlem to'tJ&J ktetapj -Y^Wni ^ ?*^dj>j4ndw ^ 

Bfflrt nip postoiSajic* k^Wn^l ilr'i *1* m leiwdrs f xijijr Word*, & w jaBffl^C«AoK-|hyi; 

Oenfllll MITjicUcdI I^Gsugo 

Hurt wyi^rm gNftli'ft otvHeTdaia mtoiytyth d*iwl .WjMJIfa 4* ttfio'tfpwiltd w Whice w Mj&li&yeh 

odlfeglctfciwth lafco c^kafcostto -« ftigu fctfsMy - wy&BDkjny fofiilttt pddBjo- i illtyfitf 

Bron zapBsqwg 

\m .45 mnm 

Men t tiveefi unnvoBiych prno Raito j^jtp^w, csmoiiy .v w:ii1i;il|.i m smut r&JffvrcAwft wtif.vrcEHMtefa fflWE 

jest taltfe podstwGwym WWhUifth wfftiiiifov fonyftaimvityWGil w.Suftaift 

H4K .45 MARK ED 

.pS(S d^concmu thnniJkMN jvffiwra caikoivimein .vrt 

(jtaiC wyrtrrthi o 35 itajjrjpk Dip wr 
Wl 

H&K .40 USP 
SardiO dotiry fediy cgn« s por^^tii'xi 

itifiljh# bJysi. rfdttlmc 

k fl 
', ^ 'pfi;fl (ym merym Epenalnrfl® 

pray tyro 

ipccialPr^t'hla wyf^i- 

H&K .40 USP SD 

Dokr^cenie tfumifea lirmy Knigtil jlirma-^ant Carp eliminuje bJjtffc i 

na misje wymjjgijqce ^skpcjcni^. 

Beretla 9mm 92FS 
Ulubiony pistolet cztonkdw Rainbow, uznanie zyskal dzi^ki bardzo mal 

od H&K .45 budowie 

EutffiM. dohtrou roB^jynkiiwi i porqt^itijut 

.4 Lm 11 
Beotia 9mm 92FS-SD 

By zachihvBd dui.4 calrwflC. tlumik leajo qflrnnuwn^ tfluuotA 1 ifedy*',iw.Mi!> romtj, m iijd-rn*. r,i= i:r^^K9^> 

mu w Cfilka/ritOi tfiroinacp p!nmi/:n!() wylatgffQgO f.irdz--; TTOteCisren^ fiTJhu 0.^ (f?',y ■ i 

m< iij 

PtlmBry Maas 

Urjcfp'kivwA £!t',unn:ii 4u bfcni 

Wyposazenle dodatkawe 

SucopdaTy Mags 

2apaaHm in p^'.^u. 

MOi flag Grsnadtti 

Sundnftkiwv gra<i« wUiunawiv MiWte fiibUnjiFju profi^fniifl raienip jdM wfintihtrJHtUHiWdiiy ora/ Ubttijdw 

■ pod wamhkicfn. a manvy nopt'PC'ifntow^ tHtwriMt, iunie w E^[] pr/tbjv;at swlf/ 

fJasbtrangEL 

Granatt oijlLiSrai^e, wnuciiiM raiwyo^ dn ninzcnEwpo.wiws^w'4.riPhrpa5rifdnid pftpiwinftrnirn, t&vxmm ifwro 
mnieiaaq pizewassnit M6J Utdry n*re;$eiitiroill wTDflo Zdturt, bNi ffi «.to mtilfo (w^lbiBiiQK d<H Cftflti 
pteicpMiyph 

Onor Cb3ffli.L3 

Mi toy Si? pri«Js.»ft<x54i»iti ptitf -Jw, p, ci^rnfi^n^m flUfcj, fk'm W 
wWadfliis bei|iWf|d(iifo rip ^i^lar.k; Midi* wrcie, ♦ pidyit/mi^rs to.P^Ajr. «u*.-4u!iirtF|0£i 

jBdnDmMWi, 

Da mob irons Kit 

Ostnuiia t fi^nariwl dd fdejvjfswMW 4**4$ urttr#-. 

jozhf^fan'nj c«*dnrch bbqtti, |i> 1 w^lswJe^^wlindjfeik 
' 

LuckpicK Kll 

UiaiA'ij paho^QAiv aMWjitytil tomyt waHaSb^ ^ajdt'ji: (Hd'ro^WJy^W a do' 

wi^kiJzaici zoroilOw imtciyftiorziycli l uri^tf*?tr£ icWlldU^Cf aqjtrWJbifJiiltll pylucmv. (jdy !iOt> 3=^ t 
■ n : hr.urny rbytrllu Pray tyrti NftjsrrwaO, 

ElDCUonfCS Kit 

Kaitfinp wsfiz^ko. tyro rtt&h 1 uihAHiHrta zaWBtfaniu potfNtuehdwi; wylnhi my zflbMKV 1 
>:„■ 2r-jT:i monjbmrtqcinriu kotyttra 

Haarjhoot Scm?ar 

v,!yV,Yiva. d?^U wykorayttshn* Oeve«or0w ppin !tfBktraimnsmftyetf|«ao bpcdio rr&x\ rdflyth 
n'j-h :i a ciw n avffti p r«?r isifl n> Podatfiwd'rtti wyj»gs}$n® kflid&go FMOdMOy.' 

mm syiefl^e bardio szerokqt tyfD tylko, ze w 
danej spGiyafno^:) sq po prostu najiepgi, a Inne 
tr^kttijq f»k hobby. 

Ody juz BtompiBEovjaltSmy hasz team, pors m 
iego uibrojehte j wyposazerijB. Zaczynamy od 
st.roju. Do wybora,. dlB kazdegd z rodzaj6w 
kamufiozu: tekki pancerz d!a miadowcdw, 
normalny. szturmowy tfta Wi^ksz^ci teamu oruz 
rnasywny die specialist^ od matedarbw 
wybuchowych i ci?ikiego wsparcia ogntowego, 
Ha ubratnu sie nie konozy. pozostaje fesim 
uEbrojenie podstawowe i zapasowe (irtne do 
iiteji na otsvartym polu, pr^eciw bazie 
terrprystdw. a sunolnie fnne przy prdbie 
sStrycego odbicia zakiadnMw ezy zakladar) 
podsluchul oraz wyposazenie dodatkowa, { 
granaty ogtuszBjgce, zspsa magazynkdw, 
(jQtfrgczny zestaw sa 

wyekwipowanio poro na pofeitd naszyclt 
dzielnych cbfopcdw na poszciegGIne grupy. Ua 

tiyapozycil sg makaymatnte cztery. w ledriej 
mozlbyd najwiecej c^reph ^aWb'dniktfw, choG 

sorawdzajp si$ gndpy dwuosobawe. Wstysoy 

prtygotowani. pozosteie tviftjuz lylko 

rozpoczgp pianbWapi6,'Ust3ttfiiy- trasy i teffripo 

przenwirsEG, Eacbowanie wobec otoczenra, 

ewontueUe akeje speojelne,. Jest tego calkiem 

sporo, co pozWala na^Qgr'ame wszystkich 

eTementfiw w najmmpn, nswel: detaluK m* 
Pochtenifl to wprayiffftesporftKasu, ale rma j 

oi^ko 0 bezptBozne we^cie do pokuju i 

p.granatem. Oczyw^ciB wrzucenle go do 

pgrtfiteittEep i p|i|| )ak jui to 

zauwBMfem wcze^ie|T kaikzy at? raczei 
ialmj6.4 No szxEp^cie m plflfiib leznaczono 

prEypiiSZoiatiie mfejsda pobyto bbiTprysftJvy i ich 

ofiac, chbd wypeda i tsk dpoawdZtjb wszystklB 

pokoje, m\mcm na ^jBEych poziomach, kiedy 

to Ihformecje wrywiadowcia sg mnlej doMadne. 

Szczegdlhg uwag^ trzebo mm\b ns zgranie 

GzeBbwb, Sfdi| clo tego Sp-codes - 

pti dci^cio do M oroaczonego punktu gropa 

zatrzyTmjje si? i ozeka na.podfinie pnm. radio 

$v/ego go-code, Na pfdhv^ynut ote wy.ddje 

sip, & tylkp Cftery ich rodzaje - bo tyte tch jest 

- sg duiym ograoiczeniem, ole nikt nie 

powiedzral, ze w dalazej c^ci piano me mozna 

bzyt tyeh samycb go-noddw co wbErinla) Bp. ^ 
Pie ma rmwet gtofep Rmitu takich punktdw^ do 

pmmfa m Ul^afne vyprost zgranie! Dobry plan 

jest 0 tyle istotny;ze nasi Itidzre trzymajd si^ go 

pGJnlefbar-dzo dcikiadhie. a v/ bj^^^jpgo 

nad tym roEwadSf^orcr. na ml dewa SASu 
zostala zfnieniona z .Who Danes Wina* ■ .Rto 
ryzykujp, wygrywa’: * ne rtWbo PJbns Wlmf 
Mo plapuje, wygryfia" a tym goSctcm ufec w 

.kopcu mnzna. Pnygotnwony plan wartc 
ZQGhowaC die potomno^i i przejSC'do 

'ostatiiiego z ekrand^ p^ygbto^awfcEych, Jego 
nBzwa mdw} sama za siebie: .Execute' Taaa, 
po skohczonych pnytjotowemnch pozostoje nem 
)uz tyikp wpre.vadziC to wszystko w zyofe. 

i 

Na ms saniei ekcll kmrufemy popzynaniami 
jednego ? dowddcdiw grap udemniowych - 
wybiere si? go w czasie uptelania podzielu 
naszego teamu; ale podciss samej akcji mozoe 

kniiiunwi#- 



Recenzje 

s»? wtedy ksidego, me ma proWemu z 

ranigoymi me tych uu tratm graiiatami. a 

jedyoym klopotem sq eciokaiqcy czds Idokre 

uzbrojenie wrocja. W rarraach ftJZpiW z 

groi^cym wszystkiovJudzJom zteni podrtiijje si? 

praktycznre po catym swiecie: przyjdzie nam 

walczyt zardwno na.atatku u wybf^eiy 

ZJediiotHdnego Krfiffitwa, w mapfiicy w Brukseii, 

diungi) w Atryee, pjk i no bndowie outostroriy w 

Austfnin. Oodaj$ to niosamowftBgo koJprytu. ale 

w koficu tokie tteeme si? samobr^mi povtfdfno 

byO ii (esc) ciildgBmptrtvs^fnim 

m^dsynorotjdw^i 
ktbrq jest prceciez Rainbow 

w nim maze rawet szesnastu graczyrpo drxtgie 
e!d wyboru sq ponownie tylko sily Rainbom a po 

tnzw fcryb ten zested pamytlahy jako symuJscja 

tmrwiga Nie zmienjo to jednak feiktu, ie wafka i 

emonje m jafc mijbBJxlziej r eeled 

dadaja jbszoze gm znamion rmhim Do wybunj 

lost, pigt rdznycb zasad mount) si? 

*bav#" w atakpi^qych i obnortcdvv, w tfwe forty, 

trenawad umieigtnoSci przezynfawe w&zystkieft 

przecjw wszyatkim, udowodmat, kcbry team jest 

lepszy, czy bawd si? i .zskJednfliamt - obydwie 

Btrflny majopo jsdnym zaktaElrtikg, ktdrego 

trzeba oobromc przed Musami wnoga, 

jednoczetnie odtnjamc ich zokJadnita, przywyjn 

ieS!i kto$ zabije ktdregokofwiBk z nlcfvto lego 4 W 
team automatyunle pr&grywa * gdy mernydo 

^$9Tfiento^ 
szkolemem 

Wszystko 

to zebrane 

razem do 

kupy 

przedstawie 

zwotennikdw 

militaribw 

ntowykle 
smskowfty. 
Dbraz bylby 

antyuemiryst^ 

cznypli; to 

bezpificzensfcw 

ndbijonych 

jest w pfftiif 

najwe/riiejszfrn 

Dobra, pore 

te pochwaly 

kodczyd, 1tak 

bylo ich jLiz 

zbyt wjoIb. 

znaezylo. 

zasiugiwak 

aleco ia 

i dwifim Hie 

BD3IUH! WftlUUI JU, K 
QMJj(4 goisfa ni^ w 
tfnreatD.feWffutfciifl 
itle rabWktleite ma 
Umi El &Eiaf naive 
tefrariMJieiilt 
MaMfto; 

Ocena: 

fliepBlny 

bez wspomnienis 

a mull;iplayQP2e. 

Doplero on 

poku?uja wiiery 

pfinir Rainbow 

Sixn Wdmy ria 

przjiSSd Ceciperaliva. Ucz8s(.nio»>6 w nim mote 

maksymalpis ogrMftjiy, PM czypi t'eSIl jest 

ich mnlej, to hess#woine zaa^plCipKiHiafnj 

kontrolowonyrai przez kompucsr Kazdy i graczy 

wybiera swcijq poslo£, wyoosozo jq. deklaruja 

spauialiHscjq i prsyiblofe dptesmu^ Nie ina 

wpi-awbzie opcji p’anowanla, ate m to jest sod 

tnoctn# tepazego - pomimiewotutce^ p^zy 

pomocy glosu* Zludzeme uczastmezenio 

w prawdziwych skojaclKtoskonote • mocesiB ml 

yyiEpzyfi. Nieco Innycel oiyyJvfleM. grBmu 

dice, ze stq tak wyrai?. Wpmwdzie me 

oznaczs to przejdcla do mmusdw, bo wtadciwie 

poza laktem, ze misji jest tylko szesnadcie, a 

do gfy Pie dolqczqno edytora, wladcivvie ich nie 

ma, a!e: 1 tsk Pecenzja musi iniafaidzias 

przeciez sw6j koniec, 

PS. Cnoaza stccny. zs dcdatkowe misje 

irodzsje rozorywek ddstgpne bqda on-line.. 

Czyz trzalia dodewpd cod jeszcze? ■ 

Wymagania; 
FfMWMX (wiecawateflieraifif 
JViuliiv 1 DsrcfUO, mu 0?wi{k4wJ 
DineOSwud 
Int ernet: iiirp#vwv/ f«dsiofm;corn 

Producent: 
Herf Siorni / Take 2 Interactive 

Dyslrybutor; 
LEM 
lei (022) 6420165 

Numeno/as 

57 

to ociywidcse zmifintfi -1 tsajda m wrogs, Gmjpy, 

poza kierowang przez nas, pomiszaj^ 

dokfadnie wed lug wwe^niej ustafortego plsnu, 

strzefaj^ do wrogdw, melduj^ o nowych 

kontsktacb, nzuc&j^ grei^tamL., wszystko to w 

calkiem porzgdnym 3Q, svidzisnym i plerwszej 

lub trmiej perspektywy. Zres^tg, wystarczy 

popatrzeb na soreeny; - tw6rcy nie mBjq s|? 

czego wstydzM. s tak nottiralme poruszai^aynh 

si? postoci 2byt cz^sto przedtem me 

spotykalem. 

Jak pisaSenivvczesniej, akcja jest nadzwyczej 

szybka - praktycznio kto prerwszy naci^nie 

sfiList, ten vvygrywa, Bar^lio przydatne jest w 
takJcft warunfcach aotdmatyczne cetowanie, Mte 

r^fey tego ytozsamiac 2 ciieotowamem, gdyi i 

tak do nas nelezy nac<^fii?cie spustu, a me 

kaidy ma ns tyle wyf obiorte Odrydiy 

warunkowe,- by poradzifi sobje z celp>va,pieiji 

r^oznym i oddaniem stitaldw w mcM ponizaj 

polowy sekundy Zreeztq Butocetowsnfe 

umfesicza jedynie negosctn sam vvskHirilk, a to* 

gdzib poiec^ kufe, zoleiy, podobme tak pj'zy 

stand mm0 
szybMci poruszarue si? i czasu sp^dzonego ne 
mtorzanb, mifg each? autonamEBriania 
jest t^kia fukt, m dBjplehv celbie si? w.tultiw* 
staimwigoy cel znmm pj^stszy, a doplero 
p^niej ceJawnik priachadzi m glow?; cel 
mnieis2y? ala bardzmj na sirtoly wnazliv/y. W 

teitorystdw) nie ma qwpi^ie mowy a 

irowmJzeniu d^giego ognjai Pr;etfe wsxystkim 
ze wzgl?cfu na limitowanq omunicj?. ale ms tylko 
■ magazynkl mieezeia po trzydzieinj nebojdw, a 
to pnzy ognib ei^glym wystsreza tj/lko na 
sekupulg, gbra dwie, s p^nie) tneba 
bezuiyteozne ielostwo przeladowad, co oznaoze 
oekund? caltortej bazbrorino^ci..- Mtmio, a 
newet trzeba, |iozy6 na pomdo pnzostalycii 
cztonkdw mmu, ale oni tez nie wmw zd^( 
zv/taszcza gdy za bardzo wysforowe^my do 
przodu,., 

Prowdziw*! gratkq jest w tym wszystkim 

rbinorodnoSc zadart. laczyne ej? wprawdzie od 

zwynzejnej antyterror^styezno] roboty. ate 

pdihjej nie obejdm sigi b&z zekiadonia 

PbtfslochAy/ fco oznaeza, ze nikogo nie mozpa 

Mbit, nikt te? nie moze zoboczyC t\mpi ludzi 

w akcji) czy wykredotiia.intormscfi z komputera 

w dobrze strzazonym budynku korparocyjnym. 

Par? razy ma si? nay/et do czyoiente z typow? 

cksterminacjq. otakami na fcerroryst^V Jifce 

przetrzymujgoych zadnych zaklaririiktw - zobija 
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Fields of File 
Pola ognia 

Kiedy tylho doszly mnie stuchy o oczekujpi na zrecenzowanie strategy 

"unieszczonej" gdzies w historii Standw Zjednoczonych (no... nie do 

kolico: padstwo lakio joozczo wdwczas nio islnialo, ala...), natychmiast 

postanowitem zrobid sip calkowicio zapracnwany, zopelnie malutki i 

nieobecay. Powdd tak rozpaczliwio radykalnycb dziatad nio jest byd 

mote do kodca zrozumiaty przez zadeklarnwanych mitodnikdw giar 

strategicznych, lost natoaiiast zrozumiaty dla bardziej normalnych (bez 

urazy!) graczy: chodzilo mi oczywidcio o jaj tamalykg. Jaki bowiani 

ffloze byd najbaMziej prawdopodobny leaiat takowej giery? Oczywidcio i 

wiw z zafazenla: amerykabska wojna domowa, zwana rtwniez 

"seeesyjag”. A czemu ta niby jestem jaj prznciwny? I natychmiast 

nlaa na pylanle: a iiaz to razy mozna oglgdad to samo?! 

'zeciet poezgtku razwoju giar komputepowych jako 

I, czytt w SBDile "od zawsze", serwowane sg 

iriacia na lamal tych kilku lot bezskutecznych w 

Wi'acafgc do mnjego niecodziennego, bgdz co 

lidcle na niewiela sig to zdalo. Wchodzgcy z 

ny z wladciwg sobie przenikliwoscig wytowit 

nie zza kubla na dmieci i - oczywidcie - wpgczyl ow przyniasiony ze 

Gem.ini Pech? Nie, wcale nie! Qkazaio si? 
bowiem (i to juz na skutek 
pierwszego, jeszcze niech?tnego, 
by nie rzec: nienawistnego 
spojrzenia na winiet? boxu], ze od 
wojny secesyjnej wydarzenia 

opowiadane w Fields of Fire: War along the 
Mohawk dzieli - bagatela - jakies 100 lat. Wiek. 

W tyt. W czasy, gdy biali na 
kontynencie Ameryki stanowili 
zdecydowan? mniejszosc [choc 
juz w rok pozniej zaistniat 
pierwszy rezerwat...], prerie 
uginafy si? pod ci?zarem stad 
niemal zupetnie wytrzebionych 
pozniej bizonow, a 
przedstawiciele najwspanialszej 
dla mnie cywilizacji - generate 
okreslani nieszcz?snym 
kolumbowskim mianem 
“Indian" czy [rdwnie nietrafnie] 
"czerwonoskdrych” (gdyz w 
rzeczywistosci przynalez? oni 
do rasy zdltej), zyli w pelnej 
harmonii z natur?. Ech, ilez 
bym dal, zeby moc wtedy bye 
jednym z dzielnych 
wojownikow... Albo jako 
szaman... Albo chociaz... 
Niestety - to juz jedynie 
historia. Historia, ktora uezy 
nas, ze nie potrafimy uezyd si? 
od Historii... Ale! Dosyd juz! 
Wracam do pierwotnego 
tematu recenzji - do gry. 
Ogolnie: nie byto si? czego bac 
Cjak zreszt? w wielu, 
najrozmaitszych przypadkach 
skladaj?cych si? na zycie.. 

Tu uwaga: oto bowiem nalezy 
zwrdcic wasz? uwag? na cos, 
co nazwac mozna "slowem 
kluczowym dla aktualnie 
recenzowanej gry". Jest nim - 
IDEA [tak, takO, czyli zamysf, 
czyli najogolniej cos, o czym, 
jak si? wydaje, przez jakis okres 
twdrey "nowych" gier nie 
chcieli pami?tad. To bowiem 

I 

Pq prawfij: 

mm 

wfe&nffi dna bpPpierwsz? rzeczq. jaka chwycita 
mrtie za sera^ fninie, cynrka! - wyobrazacie 
sobierD. 0 to: bowiem po m pierwszy od sam 

isk diugiego czasu, two room gier 
ny^n iidata si? zrobic Cos, co nie tylko 
od calej reszty) tak znacz?co, ze o 

nukohviek szufladkowaniu wr?cz mowy bye 
iEtooze! Dtaczego? Ano z - co najmniej! - kilku 

Jednym z tych bardziej rzucaj?cych 
si§ w oezy jest to, ze na dobr? spraw? 

BBffieqia ta wcale nie jest strategic w 
'kl'asycznym ujpciu tego okreslenia! Znacznie 

jej do ''czssorzeczywistych” - wspdlny 
iestipliDWtem gldwny tch wyznacznik - 

wtaSnie w czasie 

rzeczywistym i opeja "fog of war”. Nie mozna 
jednak poprzestac i na okresleniu Fields of Fire 
mianem nietypowego, ale jednak eRTeeSa, gdyz 
bardzo wiele elementow zaczerpni?to w nim z 
gier,,. role playing! I - trzeba warn wiedzied - s? 
to rzeezy maj?ce niebagatelny, ba - cz?sto 
determinuj?cy przebieg ro?grywki, wplyw. 
Glownym punktem, na ktorym mog? oprzed 
swoje twierdzenie jest kreaeja, sposob ukazania 
zycia bohatera. Ten bowiem [nawiasem mowi?c: 
postac kluezowa, co tez objawia si? z cat? moc? 
w momencie smierci naszego herosa, czyli 
notabene naszej, gdy gra bezwzgl?dnie i 
natychmiast si? konezy) naprawd? i z cal? 
pewnosci? zyje! 

Jak to? Ano wlasnie... Bohater, w ktorego si? 
wcielamy (jedna z ponad 40 przygotowanych 
uprzednio przez tworedw "characterdw": 
m?zczyzn i kobiet, Anglikow, Francuzow, 
Indian...) dysponuje wlasciwym tylko sobie 
wachlarzem cech tm.in. naturalnie sifa, 
szybkosd, ale i inteligencja, morale.,,) i w 
zaleznosci od wykonywanego "fachu" (ci?zko 
mdwid o nim w przypadku "czerwonoskorych"), 

KlilnIJIliBilf 
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zmuszony bylem Mikad po kiJka r3*y na - 
przykladowo - postaci. (jy'praejqd nad nip 
kontrolp. Zoz mozna doM,„ 

Anp wteSnle, co? tee ty!e,: ie m wzgfpdu na 
swajq ftdrptono^. by nse ppiedzieb | 
'nowatoratwo", Fields of Fire stpje si? 
prawdawp A MUST SEE dla wi?k$z<&ci graczy, 
a istnym A MUST HAVE 

[nagajtjce (no c6i - gra sip trudno L. dtugo] 
eteggwl jdm, zdajp sobnraipravyp, ze 
amienfailiz przeproszeniem) wielbiciele 
ategij^facy, co to poza Panzer General 

iwiate nfe widzqt mogq poczui si? urazeni 
namawianiem ich do * byfo nie hyfo - eRTeeSa, 
ale.,. No, naorawd? wartd w niego "wskoczydHf 
GhocialSy ffa fcilk&godzin! * r. ■ 

aj-Airio' 
Praducent: 
Empire Inleraclive 

Wymagania: Dystrybutor: 
P m. SVGA Windows’95, 
CDx4, karia muzyezna 

? 

Internet: http://www empireslralegy.c 

A (niecodzienna, 
7 cd Wz, 

ipitacia eRTeeSa 

- niezwyhle szczegolowa 
gralika (16-bilowa 

Ocena: 

przydatne lupy, ktore zachowuje celem 
wykorzystywania bqdz - juz po powrocie do 
fortu, zamienia na mile brzpczqcq monetp, 
Dzipki toczonym podczas wypelniania zadania 
walkom wzrasta doswiadczenie Mtodego Orta 
(juz wyjasniam skqd imip: potrafi kontrolowac 
orty - widzi ich oczami] i.., tak przez caly czas - 
do momentu, gdy ostatnia - 30-ta Club 15-ta - 
jesli nie mamy zamiaru sprzymierzac si? z 
podtymi Anglikami/Francuzami - niepotrzebne 
skreslic) z nich nie zostanie zaliczona. 

Czy to juz wszystko? I tak, i nie. Tak, gdyz to 
rzeczywiscie wszystko, co mozna napisac; nie - 
poniewaz pozostaje jeszcze wiele rzeczy, ktore 
wymykajq si? najprecyzyjniejszemu nawet 
opisowi: satysfakcja z dobrze wykonanych zadan 
i braku strat w ludziach, obserwacja zmian w 
przyrodzie (mamy na nip wplyw: przykladowo - 
dopuszczajqc do nadmiernego wzrostu liczby 
wilkow, mozemy zapomniec o jeleniach.J, 
rozwoj bohaterdw... - tego wszystkiego trzeba 
doswiadczyc samemu, 

I jeszcze kilka slow na temat ogolnie uj?tej 
oprawy Fields of Fire i - niestety - nieodlpcznie 
zwiqzanego z nip mankamentu. Kwestia 
pierwsza: rozdzielczosc grafiki. Jako ze gra 
oparta zostala na microsoftowym systemie 
okienek, jej wartosc zalezy od ustawien ekranu! 
Oznacza to, nie mniej nie wipcej, ze moje 1024 
na 768 zostalo bez problemow zaaprobowane 
przez grp! Co prawda wszystko zrobito si?, no... 
malenkie, ale przeciez nikt mi nie kazal tak grad! 
Poza tym - mozna "zoomowad". I kwestia 
druga: paleta obslugiwanych przez gr? kolorow 
- 8- lub tez 16-bit. No, no - tysipce barw na 
jednym ekranie - i co wipcej, sp to tysipce 
naprawdp widcczne! Te wszystkie sliczne 
drzewa, domki, wnptrza budynkow i jaskin 
niejednokrotnie oswietlone pelgajpcymi 
plomykami ognia... Ech, cudo. Jednak wszystko 
to ma swojp cen? - rozdzielczosc 
rozdzielczoscip, palety paletami, jednak - 
niestety - "atrakcje" te dose wyraznie wplywajp 
na szybkosc gry. Jesli zas dodamy do tego 
konieeznose liczenia opeji "mgly wojennej" (fog 
of war), to przestaje bye dziwny fakt, ze czasem 

potrafi stosowac rozmaite umiejptnosci (o nich 
kilkanascie slow dalej). Co wipcej: moze uezye 
si? od czlonkow dowodzonej przez siebie druzyny 
innych dostppnych swojemu schematowi 
rozwoju zdolnosci, kompletuje ekwipunek. 
Wreszcie - jest po prostu sobp, czlowiekiem z 
uksztaltowanp osobowoscip: przekonaniami, 
motywacjp... Malo? Bye moze, jednak czpsto 
nie sposob znalezc tego nawet w grach, ktore 
sp rolplejami niejako "z gruntu" (Hexplore - 
uuuch!. J! 

Hp? Wyglpda na to, ze "udalo mi si?" zgubic 
gdzies rzecz czpstokrod najwazniejszp dla gier - 
najogdlniej ujmujpc - strategicznych: tlo 
wydarzen. A i ono przeciez pasuje do sfowa- 
klucza, Oto bowiem dopasowaniu do 
indywidualnosci bohatera ulegta rowniez skala 
prezentowanych walk! 'Nie sp wipe to z calp 
pewnoscip ogromne, epickie bitwy, w ktorych 
polegtych liezy sip w setkach, jesli nie tysipcach. 
Tu wszystko opowiadane jest z mniejszym 
“rozmachem": terenem walk sp okolice rzeki 
Mohawk, bohaterska druzyna sktada sip z 
zaledwie kilku osob (no, od czasu do czasu 
wspomagana jest eddziatem regularnego 
wojska... dwunastoosobowym dla zupelnej 
jasnosci), a i straty, jesli w cgole majp one 
miejsce (tak, tak - mi'sje, gdyz to z nich sklada 
sip nasza wojskowa kariera, DA sip wykonac bez 
strat wtasnych], to kwestia jednostek. Stowem: 
wojna lokalna, nie ogolna, czyli - real-time 
strategy w znaeznie pomniejszonej skali. 

Cos jeszcze na temat scenografii konfliktu?... 
Nieee, w zasadzie wszystko juz zostalo 
powiedziane - czas: rok 1757 i kolejne; miejsce: 
okolice granicy amerykaiisko-kanadyjskiej; 
strony wojny: Anglicy (kubraki czerwone) i 
Francuzi (modre) oraz wspomagajpcy obie 
strony (z roznych powodow] - Indianie. I to 
wszystko - po prostu: robimy swoje! 

Robimy swoje rowniez i poza misjami! Zacznp 
jednak od nich samych. Sytuacja przedstawia 
sip w nastppujpcy sposob: oto moj bohater, 
Young Eagle, Indianin sprzymierzony z 
Francuzami (oczywiscie jedynie na zasadzie 
"mniejszego zta"J. Otrzymuje on polecenie 

Crying Wolf 

■I 

stawienia sip przed obliczem 
komendanta lokalnego fortu. 
Przerywa (lub nie) polowanie i 
udaje sip (lub nie) po rozkazy. 
Przyjpwszy misjp, kompletuje 
druzynp (notabene: skladajpcp 
sip z innych, tych 
potencjalnych acz nie 
wybranych bohaterdw) i 
wyrusza na - w moim 
przypadku - wojennp sciezkp. 
W trakeie wyprawy wykenuje 
zamierzony Cel, a oprocz tego, 
szperajpc po okolicy, bogaci sip 
o kolejne mniej lub bardziej 
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Bez paniki ludzie, dobrze wiem, ze wyscigi na 
torze to nie to samo co najd i ze do tej pory 
prym w sciganiu si? po szutrach i innych 
polnych drogach wiodly pnodukty firmowane 
przez Europress (chodby ich ostatni 
International Rally Championship), ale prawda 
jest dla nich okrutna - do Colina im rownie 
daleko, co torowym wyscigom Segi, ktorych 
tytulu juz zresztq nie pami?tam, do TOCA. I to 
pod kazdym wzgl?dem, lepszy jest po prostu 
zarowno kazdy szczegol z osobna, jak i wszystko 
to wzipte razem do kupy. No ale przejdzmy do 
rzeczy lub jak kto woli - zacznijmy od poczqtku. 

amigtacie maze jeszcze opisvwanq 
Inquisitora TOCA? Byta to 

realisqrezna, a przy tym i niezle 
wciqgajqea symulacja bardzo 

populannych na zachodzio wysclgtiw samochoddw 
turystycznych. Zaelanawiacie sip po co o niej 
wspominam, poza faktem, ze oadal uwazam jp (a 
wlasciwie uwazatem, ale o tym za chwilp...) za 
najlepszq samochodowkp? Well, jej twfircy poszli 
bowiem krak dalej i zaserwowali nam Rally 
firmowany przez Colina McRae - grp, ktora z 
miejsca zdobyla pole position, nie pozostawiajgc 
newel cienia wplpliwosci, kto zakoiiczy 
legoroczny championat na miejscu pierwszym. 

Doktadniej - od poczqtkujqcych. Wiadomo, ze by 
ich wspomoc, wymysla si? par? poziomow 
trudnosci, co w wi?kszosci wypadkow spokojnie 
wystarcza, ale jell ktos jest zupetnie zielony... 
Tu pierwsza mita wiadomosc - w Colinie zawarto 
cos wielce dla takich osobnikow pomocnego: 

prowadzonq przez samego Szkota szkolk? jazdy. 
Sktada si? ona z trzech "klas", w ktorych 
uczymy si? coraz to trudniejszych manewrow, 
poczynajqc od samej jazdy na wprost do 
kr?cenia dsemek i nocnego odcinka specjalnego 
na osobnym torze testowym. Poszczegolne 
lekcje dzielq si? na dwie czpsci: najpierw mamy 
przedstawienie krotkiego filmiku z akcji wraz t 
komentarzem naszego najjczyciela, a pozniej - 
nasze sam-na-sam z tor£m, w czasie ktorego 
jestesmy oczywiscie badznie obserwowani, a 
wszystkie nasze bl?dy sq nam na biezqco 
wytykane. Po skonczonej jezdzie wystawiana 
jest ocena - sktada si? na niq mi?dzy innymi 
szybkosc, opanowanie poslizgow czy hamulcow* 
i jesli cwiczenie zaliczylismy, to uaktywnia si? 
nast?pne, a jesli nie - pozostaje nam powtorka. 
Na szcz?scie, bo nie wszyscy chcq zaczynac 
zabaw? od szkolki, mozna z edukacji calkowicie 
zrezygnowac, aczkolwiek ukonczenie nauki na 
najwyzszym poziomie jest bez wqtpienia bardzo 
optacalne i to nie tylko dla poczqtkujqcych... 

Poza naukq oczekuje na nas takze jazda na czas] 
na dowolnym z dost?pnych torow, pojedynczy 
wyscig (podobnie jak poprzednio - tylko na 
jednej z juz udost?pnionych trqs) oraz rzecz 
najwazniejsza - mistrzostwa. Te ostatnie sq tak 
istotne ze wzgl?du na pojawiajqce si? we 
wczesniejszym zdaniu wyrazy “udost?pnione'’ i 
“dost?pne" - jak latwo si? domyslic, kluczem ^ 
nowych obszanow sq wlasnie mistrzostwa - 
kolejne z nowych torow "otwierajq” si? przed 
nami w miar? naszych post?pow podczas 
zawodow. Rownie wazny dla liczby tras, na 
ktorych bpdziemy si? scigali jest takze wybrany 
przez nas poziom trudnosci - na najprostszym 
ograniczeni jestesmy do trzech odcinkow 
specjalnych kazdego (no prawie ,.) rajdu, 
podczas gdy na srednim jest ich juz dwa razy 

tom 



Plusy: 

• super realizm 
1 super wvglad (tgcznie z 

• perlekcyjny wldok i 
wnulrza + 4 inne 

• 8 samocfiodow + 4 
ukivle -12! 

> B rajdow - w sumie 40 
rdznych lias 

> 4 super-speciale 
> brudzenie sie 

• zmiana geometfii 

slluczkacli 
> zmiana zaclwwania 

slluczkacli 
■ przyjaznie rozwigzany 

setup 
• szkolajazdydla 

poczplkujpcycli - 
prpwadzi sam McRae 

- w ogole wszyslkn* 

f\/l i n u s y: 
• z braku miejsca 

li samych brakowl brak 

□cena: 

(jCf>j a do tego dnchodzq jeszcze tok zwane 
super-spacisle. Je£fi Sledzicie Eurosport, to 

o co cbodzi. JeSli jetfnak nie, to 
nainr'i^ciBj rzecz ujmujqc chodzi tu o zamkm?ty 

’ nd ktory wpuszcza st^ dwdch zawodniktiw 

asfaltowym Rajdzie Korsyki Cpo drodze bierze 
si? udziat w zmaganiach na piaszczystych 
bezdrozach Australii, lodach Szwecji, gbrskich 
drbzkach Grecji i polach Nowej Zelandii], czyli 
niemoznosc wzi?cia udziatu w imprezach w 
Indonezji (w dzungli) i w Zjednoczonym 
Krolestwie [blotniste, lesne dukty). W sumie 
daje to tylko osiemnascie odcinkow specjalnych, 
co na sumaryczn? ich liczb? czterdziestu osmiu 
[nie liczqc super-speciali ani tych ze szkolki] nie 
jest liczbq zbyt imponujqcq... 

Wypada wr?c przejdd poziom wyzej. Tu nie tylko 
dosiadamy szybszych maszyn, dochodzq do tego 
jeszcze wizyty w serwisie, gdzie dokonuje si? 
napraw i zmrenia setup raszych czterech kolek, 
nast?pujqce srednio co dwa odcinki, a nie co 
jeden, jak poprzednio. Oznacza to nie tylko 
koniecznosc bardziej starannego doboru 
ogumienio czy przelozenia skrzyni biegdw Iktdre 
w kortcu nie polega na zabawie i poszczegdlnymi 
trybikamf, a na wyborze, czy zaiezy nam na 
maksymalnym przyspieszeniu, czy na nafwJ§kszej 
pr§dko£ci maksymalnej - vv sumie pi?d 
moziiwych ustawieri: iatwych do zapami^tania, 
a majqcyeh przy tym rdwnie duzy wpfyw ne 
zachowanie si? semochodu, co sze^d osobnych r 
dla wielu czysto abstrakcyjnych ifczhj h ale 
dodatkowo ostrozniejszej jazdy - na naprawy i 
wszystkie zmiany setupu mamy bowiem w sumie 
tylko godzin?, co przy paru sttuczkach i 
diametralnej zmianie warunkdw na pewno na 
wszystko nie wystarczy - sama zmiana 
zestopniowania skrzyni biegdw zjads 
dwadziedcia cennych minufc. A jazda na 
Nkaicach" po bfocie na pewno m wyjdzie nam 
na zdrowie. nie wspominaj^c nawet o tym, ze 
stluczki mejq bardzo wymierny wplyw na 

zachowania samochodu, ktdry po paru 
zaliczonych "otarciach" jedzie jakos wolniej, 
przejawia tendencje do slalomow i w ogole 
zachowuje si? jakos tak nieznosnie... 

W takich "malutkich" szczegolach wychodzi cafe 
doswiadczenie uzyskane przez Codemastersow 
przy pisaniu TOCA, choc ona akurat na zmiany 
setupu [poza bodajze rodzajem skrzyni biegow] 
nie pozwalala, co i tak me przeszkadzalo jej-w 

neroz. Dzi^' dwdm Jiniom startu, pefnrgcym 
takzeobowi^ki finfszu, oraz znacznym 
odcinkom, no ktdrych semochody jadq obok 
siebie, jest to najberdziej widowiskcwy i 
fednccze^nie najbardziej bezpoSredni sprawdzian 
umiejftnoKiU - obydwaj zawodnicy jadq 
cczywj^ie takimi samymi wozami, pokonujqc 
dokfadnifi tafcq samq - liczq si^ wi^c tylko 
urniej$tnciiii r pokladji posiadanego szczg£cia, 

/ 

Wracajqc jednak do samych super-speciali 
zawartych w grze - sq one bardzo przyjemnq 
arenq zmagan nie tylko przy zabawie solo. Dzi^ki 
mozliwodci podzielenia ekranu jest to 
jednoczesnie wymarzone miejsce do 
rozstrzygania problemdw typu "jestem lepszy 
nizTy1', i to pomi^dzy zywymi osobnikami, nawet 
nie polqczonymi zadnymi kablami. Tym bardziej, 
ze mozna si^ wtedy doktadnie obserwowac, 
przez co emocje sq duzo, duzo wigksze, a i caly 
pojedynek fatwiej zaaranzowad, 

Nie znaczy to oczywiscie, ze normalna jazda to 
buleczka z masetkiem. Fakt, ze dla maniakow 
najlatwiejszy poziom jest rzeczywiscie fatwy i da 
si? go przejsc niejako z marszu, ale juz z tym 

srednim tak iatwo nie jest. 
Sklada si^ na to par? 
czynnikow: wspominafem juz o 
dwukrotnym zwi^kszeniu 
objetosci, ale dochodzi do tego 
jeszcze zmiana kategorii 
pojazdow i oczywiscie 
umiej^tno^ci zawodnikow ; 
kierowanych przez komputer, 
Zacznijmy od samochodbw. 
Gdzie^ tu powinniscie miec 
wykaz osmiu z nich - dla 
poczqtkujqcych dost?pne sq 
tylko cztery pierwsze, ktore sq 
zardwno krotsze [latwiejsze 
manewrowanie), jak i slabsze, 
co z kolei oznacza mniejsze 

Urodzony dwadziescia dziewi^c lat temu 
w Szkocji. Sportem samochodowym 
zajmuje si? od lat dziewi?ciu. W 

mi?dzyczasie zostaf najmlodszym kierowcq stojqcym na 
najwyzszym podium w World Rally Championship [w 1995 roku), 
jest takze obecnym mistrzem brytyjskiego cyrku o nazwie 
Network Q RAC Rally - juz zresztq po raz trzeci. Z teamem 
Prodrive i swoim Subaru Impreza zwiqzat si? w roku 1992. Nosi 
przydomek 'The Flying Scotsman" [Latajqcy Szkot] i jest on o 
tyle zasfuzony, ze wlasciwie moze pobic kazdego - pod 
warunkiem, ze nie wypadnie z trasy, Swego czasu, ze wzgl?du 
na zbyt cz?ste zfomowanie samochodu, grozito mu nawet 
opuszczenie teamu, ale wygrai bodajze w Australii i pozostaf, Od 
tamtego czasu w rowach gosci juz zresztq zdecydowanie 
rzadziej. 

pr?dkosci pozwalajqce na 
dtuzszy czas reakcji, choc i 
tak o pomylk? nietrudno. 
Wadq mistrzostw 
rozgrywanych na 
najmniejszym poziomie 
jest jednak nie tylko fakt, 
ze dost?pna jest jedynie 
pofowa odcinkow 
specjalnych. Dochodzi do 
tego bowiem jeszcze 
szybszy ich koniec, 
oznaczajqcy ni mniej ni 
wi?cej tylko ostatni ich 
etap po gorskim, 

jigerjjjlj 



Renault Maxi Megane 
Moc: 250KM 
Odleglosc osi: 2468mm 
Nap?d na przedniq os 

Seat Ibiza Kit Car Evo2 
Moc: 230KM 
Odleglosc osi: 2440mm 
Nap?d na przedniq os 

VW Golf GTI 
Moc: 250KM 
Odleglosc osi: 2431mm 
Nap?d na przedniq os 

konczy si? na ptocie czy drzewie, a w gbrzystym 
terenie zakr?ty widzi si? na chwil? przed 
momentem skr?tu kierownicy... W takich 
warunkach najmniejsze skoki obrazu, utrata jego 
plynnosci, konczq si? fatalnie. Wprawdzie od 
jednego "drzewowania" si? nie zginie, a 
samochod po takim potraktowaniu nawet 
ciekawiej wyglqda - powyginane blachy, zbite 
reflektory i tym podobne "modyfikacje” - ale 
zaczyna si? tez, o czym juz pisalem, gorzej 
prowadzic. 

Konkludujqc - gra jest po prostu swietna, super 
i w ogole! Jesli znudzil si? Warn wasz kaszlak, 
potrzebujecie czegos mocniejszego, po nocach 
sniq si? warn wybryki Holowczyca, a 
jednoczesnie niezbyt interesuje Was 
rozjezdzanie przechodniow czy wpadanie na 
innych uczestnikow ruchu, to b?dzie to dla Was 

najlepsze wyjscie. Nawet 
jesli wylqdujecie za 
kierownicq takiej, 
wydawatoby si? - 
nieciekawej, Skody Felici, 
to jej dwiescie czterdziesci 
koni wcisnie was 
nieziemsko w fotel! Ech, 
miec cos takiego w garazu 
i jeszcze dodatkowo jakis 
tor z gumowymi drzewami 
w ogrodzie - zyc nie 
umierac! Chociaz 
wtasciwie po ukazaniu si? 
w Polsce Colin McRae 
Rally wystarczylby juz 
tylko wielki monitor, szybki 
komputer, kierownica z 
Force Feedbackiem i 
miesiqc zwolnienia... 

Skoda Felicia 
Moc: 230KM 
Odleglosc osi: 2450mm 
Nap?d na przedniq os 

Subaru Impreza WCR 
Moc: 300KM 
Odleglosc osi: 2520mm 
Nap?d na cztery kola 

Toyota Corolla WCR 
Moc: 300KM 
Odleglosc osi: 2500mm 
Nap?d na cztery kola 

Ford Escort WCR 
Moc: 29QKM 
Odleglosc osi: 2550mm 
Nap?d na cztery kola 

Mitsubishi Lancer WCR 
Moc: 290KM 
Odleglosc osi: 2465mm 
Nap?d na cztery kola 
i jeszcze cztery super tajne, 
dost?pne dopiero na poziomie 
Expert 

PS. Gra dostala jedyriie 9+ ze wzgl?du na 
protesty bardziej spokojnych czlonkow redakcji' 
coz, samochodowki majq tego pecha, ze zna je 
mniej osob niz gry FPP, bo jesli liczebnosc 
obydwu frakcji bylaby podobna, to bez wqtpienft 
udaloby si? nam przeglosowac pelnq dziesiqtk?- 
W kazdym razie, niezaleznie od zdania 
redakcyjnych malkontentow.'gra moim zdaniem 
w pelni zasluguje na najwyzszq ocen?. Amen. I 
niech korekta nie wazy si? tego PSa usunqclH 
[Wlasnie mialem robic "zaznacz11 i del, ale chyW 
rzeczywiscie dam sobie spokoj - korekta). % 

Proditicent: 
Codemaslers 

Wymagania: 
P200, W95, Oi[5dX5,Dr t m 
RAM. CO-ROM x4, 

Dystrybutor: 
Miran.^ 
lul.f617S323 

Internet: http://www.codemasfers.com 

byciu jedn? z najbardziej realistycznych 
samochodowek. W Colinie nie dose, ze ten 
wysoki realizm utrzymano, to jeszcze doszedl do 
niego optymalnie rozbudowany setup i rozne 
rodzaje nawierzchni. Jako efekt uzyskano 
mieszank? iscie piorunujqc? - jesli z zazdrosciq 
patrzeliscie na transmisje z rajdow, zwlaszcza 
na uj?cia z wn?trza kabiny, a dotychczasowe 
komputerowe symulacje byly “niezupelnie tym", 
to macie moje zapewnienie, ze tym razem 
zostaje nam zaserwowane dokladnie to, co 
tygrysy lubi? najbardziej. Bo nie dose, ze mamy 
tu sluszn? liczb? tras, w czasie jazdy prowadzi 
nas glos pilota (w tej roli autentyezny pilot 
Colina McRae - Nicky Grist), to jeszcze 
samochod zachowuje si? wprost idealnie [mamy 
do pomocy nawet taki szczegol jak hamulec 
r?czny, o ktorym to niektorzy zapominajq - 
dbalosc o detale posun?la si? tak daleko, ze nie 
mozna zmienic biegu w momencie gdy blokujemy 

tylnq osi), a widoezki i design tras po prostu 
powalaj?. Wiqze si? to niestety z faktem, ze jak 
na nasze polskie warunki, wymagania programu 
sq dosyc spore, ale mozecie mi wierzyc, ze na 
minimalnym sprz?cie, po wylqczeniu paru 
szczegoldw, gra chodzi jak powinna, a i wyglqda 
calkiem, calkiem - zresztq popatrzeie na 
screeny, zostaly one sciqgni?te na sredniej 
maszynie, podezas normalnej gry - i co? - nie 
jest chyba najgorzej? Na lepszym sprz?cie do 
tego co widzicie dochodzq takie smaezki jak: 
rozmycie spowodowane ruchem czy wspaniale 
tlo, a i podciqgni?te detale po prostu mordujq - 
ale ze wzgl?du na obnizonq liczb? wyswietlanych 
w czasie sekundy klatek gra staje si? na 
minimalnej konfiguraeji zbyt trudna. 0 dobrym 
czasie decydujq w niej bowiem ulamki sekund, 
kontrolowany slizg bez jego... kontrolowania 
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kqd ta dygresja? Otoz Firma 
Infogrames, w serif „AII your 
cartoon favourites", czyli 
„ulubieni bohaterzy kreskdwek" 
wypuscifa jakis czas temu gr? 
poswi?conq wtasnie Lucky / 

Luke’owi - pod niewqtpJiwie oryginalnym 
tytulem... Lucky Luke. (Wczesniej przeniosfa na 
ekrany komputerdw Asterixa, co zreszt? bylo 
odnotowane na naszych lamach.) Z tezkq 
wzruszenia w oku rzucitem si? wi?c do grania... 
I prawd? powiedziawszy, wrazenia mam nieco 
mieszane. Coz, ta gra przeznaczona jest 
ewidentnie cila najmlodszych graczy (powiedzmy 
ad 5-6 lat wzwyz), a ponadto posiada bardzo 
nieduze wymagania sprz?towe, co ma 
bezposrednie przelozenie na atrakcyjnosc 
wizualn? St?d ani fabuta, ani sposob realizacji 
LL nie byl w stanie wzbudzic mego entuzjazmu. 

A fabufka jest prosta jak makaron spaghetti 
przed wrzuceniem do wody. Wieczni wrogowie 
LL, czyli Bracia Dalton, sq znowu na wolnosci i 
|ak zawsze, szybko wchodzq w konflikt z 
prawem, rabujqc bank. Dzielny i prawy kowboj 
rus2a wi?c do boju, by przywrocic lad i 
parz^dek. Kolejne 13 et&pdw + etapy 
onusowr to ciqg nieustannego pif-paf. pogani i 

naturaloie potraktowenych z duzym 
P^nrtritftmiem oka i niewielkg oraz lagodnie 
l)DLraktowan^ - w kortcu to gra dla dzieci - 

pivemocy. Lucky chodzl wipe pa miescie, 
^ ac^c po rozmaitych platformach i koltem w 
*pifi| pfvniocgc da wqsatych bandziardw f 

it rn33a^nkt. gwiazdy szeryfa. dynamit 
Odwiedza obozowisko Indian. Sciga si? z 

P^Oiam, a nawet, w ramach relaksu, slluje 
ma r?k^ ze,.. swoim wiernym wierzchowcem, 

pl^0 w sobie nie byfoby to zle, bo 
Dr°ndwka jest dynamic™ i urozmsicona, 

Ws2ystko niestety rozbija si? o reallzacj?. 

od tego, ze gra nie ma zemiaru 

dop6ki nie przestawimy neszego 
SlJ 5 ^ tryk ^56 kolordw. Nie chce i juz! W 
to.16 Przej&cie i hi-colar do palety 256 barw 

mi par^ klikni^d myszy - ale draini. Zresztq 
p j to, gdyby nie kolejna bardzo 
™ra- je£1r nawet nie najprzykr*ejsza« 

l prostu zbojkotowad t? gr ? - i co mM 
fcfifice nie warto robid osi^dnofiefimj 
nra^awita mi nastroju.^lyz jej rqip| 
racziPSl&filiitkie MIDy. JesSoN sporo. 
utrzymarce w odpowiednim klimacie, ale 
idepskie. Efekty - moze ich nleduzo, ale w 
porzqsiu. 

Plusy: 
*Uvri«li ilfvmei 
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< utile SMAM 
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| Minus y: 
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niespodzianka - czyli grafika VGA. Czy to aby nie 
przesada?! Zapomnialem juz jak wyglqdajg gry w 
320x200 i widok wszechobecnych pikseli 
wielkosci pi?sci noworodka podzialat na mnie jak 
kubel zimnej wody. Czy naprawd? taka firma jak 
Infogrames nie moglaby si? zmobilizowac i zrobic 
gier dla dzieci w SVGA? OK, wiem, to mialo bye 
zapewne zrobione szybko i tanio - ale 
rozpuszczone coraz efektowniejszymi grami i 
multimedialnymi bajkami dzieciaki mogq po 

'Sterowanie nie powinno nastr?czyc nikomu 
zadnych problemow, szczegolnie jesli posiadacie 
4-przyciskowy joystick. Jedyne co wymaga paru 
minut treningu to strzelanie - tj. strzelenie w t? 
stron?, w ktorq chcemy strzelac [Lucky, jako 
wybitny rewolwerowiec, strzela z kolta 
praktyeznie w kazdym kierunku]. Poziom 
trudnosci LL nie jest najwyzszy, wi?c malolaty, 
ktore skuszg si? na partyjk? nie powinny bye 
sfrustrowane. Tym niemniej gra wymaga 
dobrego refleksu i od czasu do czasu zmusza tez 
po poglowkowania, poniewaz nie wszystkie 
problemy Lucky moze tu rozwiqzac ciosem 
pi?sci czy kulkq z rewolweru. Intelekt wygrywa 
z sifq - i mam nadziej?, ze takie przestanie 
pozostanie na dfuzej w gfowach dzieciakow. 

W sumie, mimo wszystkich krytycznych opinii, 
musz? powiedziec, ze gra ma swoj urok i 
powinna spodobac si? najmtodszym graezom... i 
nie tylko im. Ma w sobie jakqs naiwng radosd 
zycia, ktora szybko udziela si? odbiorcy. Zal 
tylko, ze 50-lecie LL nie uezezono produktem 
dordwnujqcym pod kazdym wzgl?dem klasiejej 
bohatera. 

Ps. Jakby kogos interesowalo - we wspomnianej 
serii pojawily si? tez Smurfy, Spirou i Tintin (ten 
nawet w dwoch osobnych grach]. ■ 

Wymagania: 
406Dx2/66, VGA, karla 
muzyezna, 8 Mb Ram, W’95 

Internet: h[[p://www,infogrames-com 

Producent: 
Infogrames 



Recenzje 

The Operational Art oi War 
CZl / \A/nionnp Gry wojenne 

na tyle podobna do poprzedniej, ze wszystkie 1 
tytuly z tej serii sprawialy wrazenie misji z tej 
samej gry sprzedawanych oddzielnie dla 
zwi?kszenia zysku. Pierwszq wartq podkreslenia 
cechq OAOW jest wtasnie rozniqca jq od 

aAc>/. 

S<K% toprficz scenariuszy z okresu Drugiej Wojny 
Swiatowej w grze znajdziemy up. wojn? w Komi 
czy konflikt Izraelsko - Arabski. Do naszej 
dyspozycji jest mi?dzy innymi 17 rodzajow 
piechoty, 100 typow artylerii oraz ponad 200 
typdw czotgow i samolotow Edytor pozwala w 
zasadzie na stworzenie zupetnie nowej gry. 
Decydujemy nawet o takich czynnikach, jak 
skala pola bitwy, pogoda, klimat czy wydarzen a I 
pozafrontowe wplywajqce na gr?. 

Skala gry obejmuje cate teatry dzialan i jest to 
rozgrywka bardziej sztabowa niz taktyczna. 
Jeden hex w zaleznosci od scenariusza 
□dzwierciedla obszar od 2,5 do 50 kilometrdv 
a kazda "jednostka" to co najmniej kompania, aj 
nawet korpus (oczywiscie rowniez zaleznie od 
scenariusza). Jak na razie opis ten przypomin i 
gry typu Panzer General 2, jednak pozory mylq. 
Teoretycznie operujemy w tej samej skali i na 
podobnych zasadach, jednak OAOW ma po 
prostu tych zasad o wiele wipcej, Na przyktac1 « 
atak na przeciwnika - widziany przez gracza jakol 

... Lord Y 

osi on tytut Operational Art of War 
(OAOW) - i w zasadzie nazwa ta 
doktadnie oddaje charakter 
programu. Nie znajdziemy tu 
zadnego czasu rzeczywistego, 

trojwymiarowych, teksturowanych obiektow i 
tym podobnych gadzetdw cechujqcych 
najnowsze "strategic", OAOW to plaska, 
podzielona na hexy mapa, na niej sztabowe 
symbole oddziatow i obszerne reguly, majqce jak 
najdoktadniej odwzorowac rzeczywiste 
uwarunkowania pol bitewnych z uwzgl?dnieniem 
wi?kszosci mozliwych czynnikow Po kolei 

jednak: 
TalonSoft byl do tej pory znany graczom gtownie 
z cyklu Battleground, ktory to oprocz wielu 
zalet miat jednq istotnq wad? - kazda gra byla 

Battlegroundow mnogosc misji. Podtytul gry 
wskazuje, ze jest to pierwsza cz?sc i autorzy 
szykujq kontynuacj?, jednak do tego czasu tez 
bpdzie czym si? zajqc, gdyz znajdziemy tu 12 
obszernych scenariuszy oraz rozbudowany 
edytor pozwalajqcy na tworzenie wlasnych, Z 
pozoru moze si? to wydawac niewielk? liczbq, 
ale statystycznie scenariusz zawiera okoto stu 
tur, a kazda tura moze trwac godzinami (a w 
przypadku najwipkszych scenariuszy nawet kilka 
dni). Misje obejmujq najwazniejsze wedtug 
autorow kampanie z okresu 1939-1955 (druga 
cz?sc ma nosic podtytul 1956-2025), przy 
czym obok rzeczywistych, dodano takze kilka 
kampanii fikcyjnych - mi?dzy innymi Patton 
przeciw Rosjanom, konflikt o powojenny poazial 
Berlins (tzw. gorqca wojna - hot war) czy 
niesmiertelne starcie Nato - Uklad Warszawski. 

Allied Amy 
Turn 9 

7 S-U 3 -3^^ 

jedna tura - w rzeczywistosci sklada si? z 
dziesi?ciu tur. To, w ktorej z nich zaatakuje daoVj 
oddziat, zalezy od takich czynnikow jak droga 
jakq przebyl w tej turze, morale, forma 
zolnierzy, stan wyposazenia itd* W zaleznosci od 
typu, poszczegolne jednostki naszej armii moga * 
ze sobq wspotpracowac (przy czym zakres 
kooperacji zalezny jest od rodzaju jednostek). « 
ale rowniez dezorganizowac sobie nawzajem 
dziatania. Nawet tak z pozoru oczywista 
czynnosc jak atak moze bye przeprowadzona n9;- 
kilka roznych sposobow. Nie dodc, ze kaldyj) >1 
odzial opisany jest sporq iloscig widocznych 
cech wplywajqcych na jego zadhowanie, sil?, 
mobilnosc itd., to jeszcze efekt kazdej z pozoru 1 
pojedynezej czynnosci komputer oblieza w kilkt I 
sekwencjach, uwzgl?dniajqc takze wspolczynnilji 
dla gracza "niewidzialne”. 

Nareszcje autorzy wykazali zrozumienie dla 
realiow wojny, gdzie wcale nie musi bye tak, 7-e \ 
dany oddzial wyposazony jest wylqcznie w 
sprz?t przewidziany regulaminem. Uzupelniei^t 
mogq bye realizowane takim sprzgtem, jakim 1 
akurat dysponujemy i jestesmy w stanie 
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Kumef 10/9B 

wyrazny, czytelny interfejs, 
na ktorym kazdy przycisk 
jest odpowiednio opisany 
(opis rozwini?ty jest ponadto 
w instrukcji). Za pomocq 
tego interfejsu, oraz 
sensownie zaplanowanej 
obstugi (lewy i prawy klawisz 
myszy - zadnych dwuklikow, 
skrotow klawiaturowych 
itd,), mozemy w miar? latwo 
i szybko oswoic si? z grq 
mimo pozornej mnogosci 
opcji. 

65 

ustalac, ktore z informacji b?dq na stale 
wyswietlone na naszej mapie, a ktdre b?dq 
wywolywane tylko w razie potrzeby, Gra oferuje 
rozdzielczosci od 640x480 do 1024x768, przy 
czym w tej ostatniej panujemy juz (wzrokowo] 
nad calkiem sporym obszarem pola bitwy bez 
utraty wyrazistosci symbol! i oznaczem Co 
najciekawsze, wszystkie te cuda (grafika w 
najwyzszej rozdzielczosci i zaawansowane 
obliczenia dla kazdej akcji) nie windujq wymagan 
sprz?towych do absurdalnego poziomu. Na P 
200 MMX, 32 MB RAM w rozdzielczosci 
1024x768 OAOW chodzil po prostu 
bfyskawicznie. 

Po tak entuzjastycznym opisie w zasadzie nie 
jest juz potrzebne zadne podsumowanie, Po 
prostu kazdy prawdziwy strateg musi miec t? 
pozycj? w swoich zbiorach. Powinno bye to 
latwe, gdyz firma Marksoft [polski dystrybutor 
OAOW) najwyrazniej dofqczajqc do tendeneji 
wydawania gier za niewielkie pieniqdze (to nie 
jest jedyny nowy produkt Marksoftu w tej 
cenie) oferuje jq za jedyne 59 zl. Z tym ze 
zmuszony jestem ostrzec przypadkowych 
nabywedw, iz temu programowi duzo blizej do 
strategii w dawnym, “planszowym" znaezeniu 
tego slowa, niz do gier pokroju np. Mech 
Commandera, i w zwiqzku z tym przeznaczony 
on jest raezej dla wqskiego grona odbiorcow, 
Jednakze sam do owego grona nalezqc, z 
przyjemnosciq wystawi? mu bardzo wysokq 
ocen?. 

Jak to zwykle bywa z gram! 
tego rodzaju, grafika jest tu nieznaczqcym 
elementem, a raezej konieeznym dodatkiem. 
Niemniej jednak ekran programu, poczqwszy od 
interfejsu poprzez okna mapy, informacji o 
jednostce itd., az do okna gldwnego, sprawia 
przyjemne wrazenie, a przede wszystkim jest 
bardzo czytelny. Okno glowne, oprdez "jedynie 
slusznej" dwuwymiarowej mapy ze sztabowymi 
symbolami oddzialow, moze rowniez 
prezentowac bitw? w izometryeznym rzucie 3D 
(podobnie jak w Battleground), jednak w OAOW 
wyglqda to zwyczajnie brzydko i jest raezej 
bezuzyteczne. Dwuwymiarowa za to, jak na 
swoje mozliwosci, prezentuje si? wyjqtkowo 
przyzwoicie: kolor informuje o rodzaju terenu 
(wplywa to na mobilnosc oddzialow), a symbole 
poszczegolnych jednostek sq wyrazne i latwe do 
odroznienia, Jak we wszystkich grach 
TalonSoftu, mozemy tu ze sporq dowolnosciq 

Wydawalnby si?, ze obsfuga tak zlozonej gry 
rtasfcr^ad b?dzie niesamowitych kompHkecji i 

prqblemrjw. Nie podobnega. Obszerna i 

precyzyjnn instrukeja (do polskiego tlumaozenia 

^kradb si? ntestaty Mika bt?dnych 

sformuiowan. ale na szcz^qie niezbyt 

'stobnyehv dokfadnie wyjaSnia kezdq mozliwq 

c?ynno5dd a mechamka gry pozwaja na 

“POfflawnnie si? i obslugq "od dolu \ 

|)oc^na|qr od rrajprostszych operaeji, Do I^n^Q zakoriczenia tury nie jest wymagana 

^ oname wszystkich przewidywanych 

*^lnDFj Mozeniy dla przykladu na poczqtek 

^ z przemieszczaniem oddzialdw i 

^prov,l3|jzaniem atakdwv a dopiero 

„ yniesiona i tego praktyka pozwoli nam poznad 

1 fnezllw^d w tej ctoadzinie oraz 

i pozostalyeh dopuszczalnych 
ro ’wganizaeja zaopatrzenia, 

ekcje saperdw itd.]. Naucesprzyja 

CQ'ACTID^ 

4X CD- 

Producent: 
TalonSoll 

Dystrybutor; 
Marksoft 
leL(022) 6639390 

lpVAvwwJalonsofl.com 

i jakq si? do tej pory zetknqlem (a miafem do 
czynienia praktyeznie ze wszystkimi). W tym 
rniejscu warto jeszcze wspomniec o sztucznej 
inteligencji, m ktdrq odpowiedzialny jest Norm 
Koger (twdrea ruin. Tanks czy Age of Rifles). 
ReprezenCujs ana naprawd? wysoki poziom i 
choc zdarcaft k\ si? blqdy, to jednak duzo , 
rzadziej niz czlowiekowi. 

„ /ftnaosportowai. Transport zresztq, tak iak 
I ” V /onpatrzanie, m zneczqcy wptyw na 
I V iiiot gry Odctgcie linii zaopatrzeniowyoh jest 
I ^ ..../naezne 2 drastyeznym oalabiemem armii. 
I ' ",a ,fl! stan mogg tez wplywed czynniki 
I rntkortios od nas niezalezne. jak np. pogoda. 
[ not a dobv idzieri tub nod czy newt wydarzenta 
I yDl,t.: .ne ooza frontem. Znaczgcy wplyw na gr? 
| i ^vniBz I'ozpozname terenu. dominaeja m I* ' (.. . iv* grze polozono nacisk na dziafsnia 

ladowf. Jle hedziemy operowad rdwniaz 
.uni tnorskimi i powietrznymi. przy ozym 

„ ,.0|„ i,vn8jmniej me bgdzie marginalna). a 
liawet prwtidlowa dystrybueja dostarczonych 
,,-upelft : 'asobtSw pomigdzy pntrzebujgce 
uijijzialv ''Vszystko to. a takze sporo innych, nie 
Jmiflii: czynnikdw sprawia. ze 
Oparatinnai Art of War jest najbardziej 

| rQzbudn i komputerowg strategic wojennq. 



Recenzje BE 

rStratosphere: Conquest the Skies 
1 Latajgce wyspy 

Dpmicziiieiwwijajpcysi? pytiek gier 

kompulerowysli wydaje si? znajoowaC u szczytu 

akazuje sia, zo zaczyna pozeoafi wtasny ogon. 

Skonozyty sip ozasy, kietiy kazda gna oznaczata 

jednooze^iiia fiswy pomysl i oryginalny 

scenariusz. Topaz roznicg miqdzy danymi 

ppodiikojami kywi niekiedy jedynie kolor lakslup. 

I lego wfasnie powodii Stratosphere zaslala 

ppzeze ffiiie przyjgla dose enluzjaslycznie juz aa 

dzlee dobpy, mime i; zwykle nie pnzepadam za 

anami, w ktepyoli latamy i to w czasie 

pzsGzywistym (wyjgtki lo Tie Fighler i Frontiop: 

First Encounters, ktdre ubUstwiaiu), zmuszeni aa 

dsdatek do slrzeletiia, 

LordY ~ 

ierka Stratosphere firmy Ripcord 
Games (odpowiedzialnej mi?dzy 
innymi za Armor Command) jest 
jednak wyjqtkiem, i to w jak 
najbardziej pozytywnym tego 
stowa znaezeniu. Gtownym 

elementem zwracajqcym uwag? jest 
niecodzienny Mbohater”. Otoz w Stratosphere 
dowodzimy ni mniej, ni wi?cej, tylko latajqcq 
wyspq unoszqc? si? w powietrzu Efaczej.nie w | • 
stratosferze, na co wskazywatby tytuk b\b do| 
wysoko). Oczywiscie latanie vuysp^ 
sobie wiele sadysfakcji nie daje. Jednak dl 
si?, ze gdyby tak wyposazyc j? w silmki . , 
sterujqce i co wazniejsze - rozmaitg bred. td 
efekt w postaci podniebnej mobilnej tortecy jt 
juz dose ciekawy. 

Idea jest 
stosunkowo 
prosta, l\la 
zapomnianej, 
pokrytej 
gorami 
planecie, 
gdzie do tej 
pory panuje 
ustroj 
feudalny, 
mamy do 
czynienia z 
rebeli? 
przeciw 
krolowi. 
Swiat, w 
ktorym toezy 
si? gra jest 
dziwn? 
krzyzowk? 
sredniowiecza 
z 
cyberpunkiem (autorzy porownujqjej klimat 
do ksiqzek Wellsa i Burroughsa) - kraina 
latajqcych wysp i ..technomagii", ktdrej 
mistycy czerpiqc moc z energetycznych 
krysztatow zdolni s? tworzyd urzqdzenia 
teorety^nie daleko. wybiegajpce poza 
mozliwodci feudalnej cJWrlizacji. Gracz yveieia 
si? w jednegou dowdjjcdw krdlewskscjj i 
przeiiruje dowodzemo nad lataiqcajflillLz 
ktdf.ajzapamoc 
-teChll ' , . 

att V 

MUI 
Ocena: 

Jpy ^ niev^ieiM wysp^ ti jeszcze 
izami), na ktdrej mozemy 

}\§mm generator, silnik nap?dovvy 
ivy, oraz najprostsze dzialo. W 

:h misjach kampanii nasza wyspa 
iwasta si?. Rozbudowy dokonujemy dzi?ki 
mm kategonom surowedw - rock, ore i 
crystel. Kazde budowane urzqdzenie ..kosztuje 
pewn^ ilofid tych surowcow, niezb?dna jest do 
tego rowniez niewykorzystana energia, 
Surowce mozemy zdobywac podezas misji, po 
prostu zbierajqc je z ziemi, a t&kze niszczqc 
fortece wroga i pozyskujqc je z ruin. Do 
wytwarzania energii natomiast musimy 
zbudowac ..elektrowni?” oraz baterie 
akumulujqce niewykorzystan? energi? [oprocz 
nap?dzania wszystkich podzespofow wyspy, 
energia konieezna jest do nabijania dzial i 
oddawania strzaiow). Urzqdzenia znajdujqce si? 
na wyspach dzielq si? na pi?c kategorii: bron. 
pancerz, silniki, urzqdzenia energetyezne 
[wytwarzanie i przechowywanie energii 
wykorzystywanej przez wszystkie pozostate 

mam 
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wqtpliwosci, czy taki rozmach nie spowoduje 
komplikacji w obsludze i czy nie okaze si?, ze 
zwyci?zcq zostanie ten, kto szybciej klika myszq. 
Obawy te rozwialy si? jednak bardzo szybko. 
Obsiuga-programu jest niesamowicie prosta - 

• wr?cz intuicyjna ftego poj?cia cz?sto si? 
naduiywa, jednak tutaj jest jak najbardziej na 
miejscu), a gdyby 

Beyond the Dark Portal). W pewnym stopniu 
rekompensuje to niewielkq ilosc misji - 24 w 
kampanii, 10 pojedynczych i 10 sieciowych [do 
czterech graczy), gdyz choc teoretycznie do 
wykonania zadania wystarcza kilka do kilkunastu 
minut, to na pozniejszych etapach do kazdej z 
nich b?dziemy podchodzic wielokrotnie. 

llnn-tHj i .tecbnomsgic". czyli „sprz?t" wysoko 
Lwimsowsnej teChniki (Iqczme ponaci 60 
Lyd. .maszyn”). W ramach tak prostego 

' Irish wyst«pu« dals?e zrfcnicowania. tone 
potrze hue sq do poruszania si? wyspy w 

jjnil ppustej (prMd/tyt), a inne do iakr^oania tjest 

to dosyd iscotne. bowiem w 
huraganuwa prqdy powietrw. kl;6i^ vysypieo' 
jjgUych silnikacb mogq uniem^wj^glBecfpJ 
Rroh zi'bzfiioovvana jest ze 
ootencjalne cale (katapulty do atakdw na cafe 
nBziemne ;l«ata przeaw innym vvysppffl Bfflffliflld 
samo odnosi si? do flozost 
Ostateczme oznacza So i 
para mat I'dw'-j 

totapaetf ' is!jr» 
miaW^1*'® 

/apawni"'* 
czpsto bt 
Zreszt- . wansi 
oinymoii'V nwy stajdra^_ 
0 vvyisz'. ■ 
bStUiamy eli zaczfjd od novza. m- 

Misje sq dose ^bzmedMme-cd 
rozpoznawczych, poprzez .bambsHowarile' 
celdw nazicmnych [zmzt§ weale nie 
bezbronnych), az do walk powietnnych mr?d£y 
fortecami Tc ostatnie stanowiq sedno gry i jej 
najbardziej widowiskowq 
cz?sc. Manewry latajqcych 
fortec podezas starcia mozna 
pordwnac do bitew wielkich 
zaglowcow: powolne 
kluezenie, ustalanie pozycji do 
oddania celnego strzaiu [tak 
jak ustawianie si? burtq do 
przectwnika, tyle ze tutaj 
trzeba ustawic si? frontem, 

j10 kig zawsze jest toe), zderzenia fortec 
r^ywolujcj powazne uszkodzenia i sq jecfnymt i 
TOrtfeiej atrakcyjnych elementdw walki), 
an e Wry przy sjlnym wietrze itd. Waziiq rol? w 

odgryvva rdwniez natura, Pola bitew to 
h ewaznie gdrskie kaniony. gdzie dopilnowanie, 

y nfe n>zbid si? o £ctan? skatnq jest rtiwnie 
,stotne, 
%tri! 

co walka i wfa^ciwym przeciwnikiem, a 
J^t dodatkowym, nieprzewidywalnym 

'em, mogqcym diametralrie zmienid efekt 

C^yst-:J<0 to jest wyjqtkowo „smficzne'\ 
^yta siq opis, ale szczerzs mbwiqc kted^ 

Siatkiiem do gry, mialem powazne 

P*i& sprawiac b?dzie nadzor nad fortecq w trakeie 
walki tnaprawa uszkodzonych i odbudowa 
zniszczonych podzespotow), ale nad tym rdwniez 
przy odrobinie wprawy da si? zapanowac. 
Jedyny moj zarzut to niekiedy zbyt duzy stopien 
trudnosci misji w stosunku do mozliwosci 
[niewielka i slaba forteca przeciw dwom-trzem 
mocno rozbudowanym, w ogniu wsparcia ze 
strony naziemnego przeciwnika). Coz - nie ma 
rozy bez kolcow, ale bynajmniej nie wplynie to 
na ocen? [dodatek do Tie Fightera - Defender of 
the Empire rdwniez byl prawie nie do przejscia, i 
to caly, a mimo to jest jednym z moich 
ukochanych tytulow, podobnie Warcraft 2: 

Pora na ostatni element gry, a 
mianowicie jej opraw?, Muzyka i 
efekty dzwipkowe stojq na 
przyzwoitym poziomie i nie 
odbiegajq [w zadnq stron?) 
jakosciq od standardu. Nieco 
inaezej jest z grafikq. Teren gry to 
trojwymiarowe, wektorowe 
srodowisko pokryte dose ladnymi 
teksturami, ale jak na obecne 
czasy dalekie od doskonalosci. 
Owszem - grafika jest dobra, ale 
jej rozdzielczosc momentami jakby 

troch? za niska, a obiekty skladajq si? ze zbyt 
malej ilosci elementow [w szczegolnosci widac to 
po fortecach). Natomiast pojawiajqce si? mi?dzy 
misjami obrazki 2D majq juz zdecydowanie za 
niskq rozdzielczosc, sprawiajqc wrazenie, ze 
mamy do czynienia z produktem sprzed dwoch- 
trzech lat [choc rysunki same w sobie sq bardzo 
ladne). Jednak wbrew pozorom drobne 
niedostatki grafiki nie przeszkadzajq w dobrej 
zabawie, a nawet w pewien sposob pomagajq 
wczuc si? w jej ..klirnat". 

Co by nie mowic, Stratosphere jest grq 
wyjqtkowq. Kilka drobnych niedociqgni?c jest 
spokojnie niwelowanych przez ciekawe pomysly i 
przyzwoitq nealizacj?, a przy tym mamy tu 
jeszcze wyjqtkowo prostq obslug?. Krotko 
mowiqc - hit na miar? Tomb Raider 3 czy Unreal 
2 to z pewnosciq nie jest, ale za to spotykamy 
si? tu z wybitnym przyktadem gry sprawnej 
^arsztatowo", a przy tym ubranej w ramy 
znakomitego, nowatorskiego pomysfu. Polecam. 

Producent: 
Ripcord Games/Kodiak 
Interactive 

Wymagania; 
Windows 95, Pentium, 16 MB 
RAM, SVGA 

Dystrybutor: 
Take 2 

Internet: h!lp/Avw(V.Tipiu(]rtfg3rrn}i,coiTl 
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wg^'Mo. Do tego dodeno nowy system 
efektbw £wi&tlnych i jhrzmtestfnfu-Vtyclwdzi 
mm 
prswdziwe d2ielti smjkl Kazdy i d?iewi$ciii 
tordw. na kttirych si? Scigamy. jest annyf a 
podczas deszczu. w nocy i w ciqgu dnm poka 

com to mm ohlicie, Tsjemnlozy Mat 
Aztekdw, gorqca kraioa piekJo, inorstfe \Mq 
gory, doliny i fssy - do wyboi;u, do kdloru. 
Sama gra jest tak prosCe. |Gk tylko jest tyfa 

moiJtwe. Jakojerfen z tiiewigciu ssmoahodih 
£m$t z konkursotami, mm$ po drod 

) r6?m gadiety type bomby qasowe. rakiety. 
natjoje, bumeranyi - wszystko, 07090 uiycie 

Gdy komputery si^ nudzq 

rpbwstrzyma innych przetf wygrariiem. 
fficzywiScie przeuwnrk tez m pr6znii)e*i podc 1 s& 
wydqigu zasypoje nas ile wlezierucbomym 
zeiBstwem, a na drodze lostewia elektryczns 
zapory, ktdre po zderzenm niemite wybuchajq. I 
tak sobie Gala tteiewiqtka mknre przez swiat, 
ostPzeliyi/ujqc si? i zastawifijqc na siebie pulap ,ip. 
Stefowad mozemy kfawiaturq lob joystickiem 
_5_I__ Tok izyinec^ 

w SCARS 
__ ^SSeI wychodzq 

poczucie szcz?sciaT 3 nawat znudzenie, To 
wlasnie nuda bylo powodem* dla kttipego 
postanowity wymySIlc jakqs iwywk? r Nie od 
dzis przeciez wiadomo, ze jak kto£ me za duzo 
czasu wolnego, to naicz^Sciej pa!ma mu ddbija 
i robi rozne glupieTzeczy.'Komputery 
postanowity rywalizowac miedzy soba podezss 
wyscigow. Daewoo specjalnie stworzonych 
pojazdow reprezentowalo kazdisgoT ' 
uezestnikow. Pojazdy te, jak na ironi? losu, 
byly zaprojektowane na wzor 
najpot?zniejszych mieszkancow Ziemi: stoni, 
tygrysow, nosorozcow, rekinow... 

Von Radkovitsch A by wszystko byl jak trzeba, na 
poczqtek nalezy nam si? historyjka 
- nawet tak malo skomplikowane 
gry, jak wyscigi majq scenariusz, 
Otoz jest rok 3000 naszej ery. 
Swiatem zawladn?ly komputery, a 

dokladnie jest ich dziewi?c. Ludzie nikomu do 
niczego nie byli potrzebni, wi?c komputery 
gladko si? pozbyly gatunku homo sapiens. 
Pot?zne maszyny z czasem zacz?ly wytwarzad w 
sobie ludzkie uczucia, jak strach, nienawisc, 

jMjilziatem. Jak 
Wes |uz si? j 
wprswi* 
praktyeznie I 
cantor mo na 
przelochdd 
mafeyffeW 
szybkodd n& 

zwalniajqc eni dSrblm na za kitsch 
U gory: 
Akceterowaoy czad!!! 

Teraz czas na formulnosbi, czyti jakle opeje 
mamy do wyboru,1 tak mozemy wziqc udziat w 
Grand Prix i walczyc 0 trzy rozne puchary: 
W?glowy 0], Krysztatowy i Diamentowy. 
Oczywiscie im dalej, tym przeciwnicy sq bard/.iej 
zabojezy, szybsi i bardziej kombinujq, jak si? nnsl 
pozbyd. Po Grand Pnix jest zwykla jazefa na czg 
Moina podwiezyd rm nfajferych torach (resz al 
pokazuje si? dopiero, j&k wygra^iy ktdryi 1 

puchardwJ i sprawdzii swole umiej?tncsci 
kierowcy, Nie zapomnieno tez 0 graczach. 
ktfirzy lubiq &igad si? mi?dry sobq. Po kablu lut 
przez sied b?dzie mozna scigac si? z kolegami I 
Na koncu czeka Was specjalna opeja: 
..wyzwanie". Nie zdradz?, co to jest i nie zepSL.jy 
warn zabawy, bo najlepiej przekonac si? 0 tym 3 
samemu. 

£o^u mozna powiedzied 0 SCARS na 
Bpnowartie? Gra przede wszystkim zachwyca1 
Hq. Poza tym sq to zwykte wyscigi z roznymif 

atpkcjami. Po tych hektolitrach krwi przelanychi 
wfrozne klony Quake’a i setkach zabitych 
mnierzv w niezliczone RTSy, zawsze dla relaksu * Kfda si? chwila zapomnienia i spokojnego 

eigu. A ze tu tez mozna postrzelac,., no ccz 
mozna sobie od razu odmowid wszystkiego 

SCARS to niby jeszcze jedna gra wyscigowa, \ 
jednak czyms si? rozni od swych poprzadnikbv 
Pierwszq rzeczq; ‘jaka' rzuca si? w oozy, jest 
grafika. Po prostu urzekajqca. Oczywiste jest, 
ze bez dopalacza 3D nie ma sensu si? naway 
to zabierad. Jak chwalili si? twdrcyjljj 
zastosowano najnowoczesniejs^y engine 3D. 
dzi?ki ktoremu SCARS moze pochwa1i®jj0:3Q^ 
klatkami na sekund?. Jawiem, ze w 
V00D00 2 nie jest to najwi?kszy osiqg, ale to 1 

U-AtT10! 
Praducent: 
uttisori 

Wymagania: Dys 
P133 16 MB RAM, Win 95, LEM 
akcelerator 3D lei. 0 

Internet; hiip://www ubisojj com 

eon wine 
4 ► CHRHce Lnren ^mrlniiapiaeitei 

raiblny 
^fajoe sanscbodir 

Minusy: 
ole slo Gzeplal. za 

(mile lest* 

□cena 

r v 
IK KT 
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Premier Manager 98 
ffnadzer do angielsku 

Tahj migN nienadzerow pitkarskich, jaki nastqpit 

w (.fop iiiiuu ostatnich miesiacy, przerosl moje 

oczekiwania. Naliczyleai okoto 15-20 

lakicli pi'iiiiakldw! Szkada tylko, ze ilosc aie idzie 

w paezi: ^ jakosciq. Jedyaie trzy z aich $a 

napraif^] klasowe. Mam la aa mysli 

Champi^’'kiP Maaager 97/98, Ultimate Saccer 

Manager 98 i Premier Maaager 98, kldreaia 

poswigce liiniejszy tekst. 

-- ELD 

wo I Bn niko m lego gatunku pier nie 
^^►trzeba chybs przedstawiac serii 

m Gremlins pod tytulem Premier 
m Manager. Zacz?ia si? ona jeszcze w 

m czesach Amigi i Atari ST. Premier 
Manager ’SB jest juz jego bodejze 

■■■pjqLq cz?sciq. Najbardziej 
specyficznym szczegdlem tego eyklu jest to; iz 
autorzy i zaci^oiem opiereft si? wprowadzeniu 
do swego dziefa wi?kszej ilosci lig pilkarskich, 
poprzesfcaiqe na angielskiej. Troszeczk? to 
dziwne, ale skoro gra nazywa si? Premier 
Manager... Tak wi?c zostajemy skazani na 
zamglonq wysp? i stajemy do walki o 
zwyci?stwo w najstarszej z futbolowych lig 
europejskich. Do wyboru sq dwa sposoby gry: 
Manager League i Pro-manager League. W tym 
pierwszym mozna dowolnie wybrac jakis zespot 

Jcserfich lig angiefskich, Zdecydowanie 
WMniejszy jest drug! warrant. Tutaj trzeba 

ktfirqg z ofert. Jest to zawaze klub i 
^artej ligi, Przypomn? tylko, ze w terminologii 

_ 9'efskiej jest to ’third leagued bo przeciez 
do czynienia z "Premier League". 

?ah 'm- polecam Pro-manager League, gdyz 
' P* *est tu naprawd? trudna, a satysfakcja 
LP^riyinie, zwlaszcza je£li takim mafy foubikiem 
ourKP Dar^n9ton zdob?dziemy mistrzostwo lob 
, char Artglii. Nast?pnie naEeiy wybrac furrkcj?, 

chcemy pelnifi w foubie Moze to byd 
fj J*nsr tkompoter automatycznie steruje 
Jpm\ oraz zajmuje si? kontraktami 
. '■mdnikdw), menadzer [auto kontrekty], 
J^9owy [komputer decyduje o sprawach 
/J^anyoh z taktykq i zespolem; mam tylko 
^hko: po co to? - jezefi kto£ chce si? bm\6 

Plusy: 
•giywalnoSc! 

Minusy: 
- minlmalne roznice w 

slosunku do PM 97 
•animacte 
•Mole 
•kulejp laklyka 
•muzyka 
• wszyslko przycbodzi za 

talwo! 

Ocena: 

w ten, to niech lepiej kupi 
sobie Wall Street Trader 
98 :]], mozemy tez objqc 
calkowitq kontrol? nad 
klubem, 

Po zobaczeniu ekranu z 
opcjami rue bylem 
zachwycofty. Do diabla 
przedjez ttfnie ma nibzego 
nouyejp Wszystko bylo juz 
w Premier Manager 97 i 
sty innych manadzeracb. 
Przeleciafem w temple 
blyskawicy po wszelkich 

opcjach i powiedziBlem sobie: bleee„ Owszem 
koiorki i caia graficzka sq przyjemnedfa oka, 

#iie mzmieszczene ha ekrenie, 
Jo wyglqdal PM 97. Jakby bylo 

jest beznsdzrpjna. Ale... to 
tylko opraws, Championship Manager 97/98 tez 
flajtfznil si? wygl^dem od CM 2, a jest od 
niep% niebo lepszy.. 

ZBCzqlem grad i mnie strasznie PM 98 wciqgnqfi 
PomlmMego, ze,;rozgrywka posiade folks 
irytujqcych bf?ddw. Ngjvywtom jest stopieh 
trudnt^ci. JskoiteklatwojrzvohQdzj 
wygrywania. Zastanewia mnl^szczegdlnie to, 
ze grajqc w d^geffip^ciwko^jedenastu 
strzelalem pPwfka bramek, Dziwne, prawda? 
Rownie bez sensu wygfqda sprawa taktyki. 
Ustawiart jest zaledwie dziesifd, z ktdrych psiem 
defensywnych. Przynajmniej dpbrze, ze mdina 
stworzyc jakie^ wlasne ustowienie. Zres^t^ i tsk 
ustawienie ma p do naszygh wmWi^'feak, jak 
wygrana szfirttti ukijw w 
CDA tche rhe. 
szczegdlnie to, iz grsfgf ze stubeimzami i ogena 
tabeli, tracilani puf%. -a grajgc i kim£ Hobrym 
- wygrywalem vuyecdp. Mftlnsrdziej jedhak 
irytuj? mnie Praktyczme w 
kazdym meczu jederi™ dwdch kopaczy doznaje 
powflzniejszego uraitjlDodajgc do tego kartki i 

majqc krotkq tawk? rezerwowych, diugo si? nie 
pociqgnie. Do minusow zaliczyibym takze 
animacje Na pierwszy rzut oka tcaie szcz?scie 
miatem troje oczu, tak wi?c zostaly mi jeszcze 
dwa] wyglqdajq caikiem niezle. Zawodnicy 
poruszajq si? dobrze Cjak na menadzera], 
trybuny sq ladne, no i mecz mozna oglqdac z 
osmiu kamer. Niestety juz same akcje sq 
schematyczne. Kiedy po raz tysi?czny widzi si? 
jak napastnik podciqga piik? na 18-20 m, 
strzela i pilka Iqduje w siatce, to cztowieka tez 
cos moze strzelic (i trafic). 

Gala reszta rozgrywki jest w porzqdku, ale 
powtarzam: nie oferuje nic nowego. Rozbudowa 
stadionu, trening, podpisywanie kontraktow - 
czyli to samo, co w innych menadzerach. Nie 
jest tego za wiele. Jezeli miaiby Premier 
Manager 98 pordwnywad do jakiegos innego j 
produktu z tego gatunku, to byiby M 
Soccer Manager. Chociaijw PM. 9B tapis] ^ # 
prezentuje si? opcja treningu. Piikarze 
sensownie nabierajq umiej?tnosSr pa. 
ciekawie rozwiqzano sposob przedstawjania 
samych meczow. Gracz moze wybred ogl^anie 
animacji calego spotkahia, najciefawszypf -i 
wydarzen (pofecamll, opis wydarzeg na boisku 
[coijak w CM tylko gorsze], lub zobaczyd lam 
wynik kodcowy. 

Prawd? mowiqc to m bflrfe mm, co |e$t 
takiego ^cj^MCfgo w Premier Manager S8. 
Wszystko juz kiedyi gdzie$ byto* Tym bardifej, ze 
dzieio pr ogram m do zludzeliie przypornioa 
swego popmdhika, czyli PM 97 Zmiany w 
stesunku do megn sq rnrnimafne. Coded tu 
jeszcze trzeba niezbyl duzq iiodd funkcii A fa » 
wnl? 'menadzery" o moteymalnym stcipliu ^ 
zamoteme. Afe... munoM wprost m mog? 
oderwac si? od monitopi Bd gmr@ jest po 
prostu mocno grywalp nie 
"berdzo dobry") i klasowy menad 
(mimo wytkni?tych wad] mog? poTecl 
graczowi. 

Producent: 
Gremlin Interaclive 

Wymagania: 
486/66, WIN 95,16 RAM, 
CDx2 

Dystrybutor: 
LEM 
lei.(022) 6428165 

Internet: hltp://www,gremlin co uk 

EMSm 



pi odukt ten me mew donSinmat to ogmm 
Swiuta rriiasto, mm h slnsznych rozmianiw* 
z wtelkosdq udtfetjQ nalbtizszego wmht>w\m 

r$w$$ mi? die moira Tyle tylko, re rife jest to 
me dyskryminujifcsgo - w kortcu nie ’wszyscy 
iiiotg oyd 'przyttaani natto^u/aimaqi - co 
w. Hardware raezej me gr&zil eczkdwiek pare 
gottein m poznanie CO wSniejszych lokacji jest 
m samym poc^tku nie^etlne; fntereSuiadych 

w*0f w ^leptfel od oiszyeh g 
ireferennji' i wfzilwspdlzyda z jnnymi 
itfwzke’rtcami MispEacetf Optirnrsmu. 

ksifzycu sami i nowet jesli zajmuiemy si? jt 5 
eijmSnabjg. to odkogos przyjmujeruv zlecenia, 0 • 
poimej odblaramy cenoe prenl^ik*. Podstawii 
imrozumiBwania si? lest poezta •daktroriicm 1 

Wszystkie 
U informflcje ipoza 
1 tymi podawanymr •; 
• formic filmovvejJ i > 

w%k$zait2\em 
otrzymujemy 

1 wlasnfe ty dragq. 1 
-j Wortoprzy tym 

I mmiyb, m j 

przezyc na Tylanie. CM ij 

zatopwe. Te, kloi'ycfi win 
ppzsfpi'zewozeniDhwirii 

pozBslawionego przr-z tml 
oipgiaj pracy nad lepszyij| 

intepesuje, czy oznaeza ta ki 

wniej. W kDRGU kazdy liezy Ivi 
w Me tym, kooiu udasiyii 

Kopporacje smiHtnik [ipukclf: 

nas splywasg tylko 
te dane. ktdire 

pewinny * 
Iri^resowBu 
mmdom - nie ir- 

Allor samynTBoc^hi. 
vyybierajpo 
tamftowca. 

Tylko jak. skorg w taki spos^^^Hj 
postqpid chce cata praktyezme 
populacja Misplaced Optimism, jak 1 
nazywa si? ten akurat kawafefc 
Tytana? Zresztq na poczijtko sij to 
tyiko msrzenia, Eekko jedynie ^ 

rozswietlajpee codzienne zmagania. 
Dostarczanie na czas towaru, wysziikiwanie 
kupcow zdecydowanych zaplacic wi?cej, godziny 
poszukiwari wrakow, ktorych jeszcze nie odkryli 
inni, walka 0 swoje, wreszeie proby 
wyeliminowania konkureneji zanim ona zrobi to z 
nami... Nikt nie powiedziai, ze zycie Ciem jest 
proste. Przetrwanie w tym zapomnianym, 
chylqcym si? ku calkowitej anarchii kawalku 
Wszechswiata nie jest proste. Prosto i szybko 
mozna jedynie zginqc. Ale jako posiadaez jednego 
z owadow masz przynajmniej pewien margines 
swobody. A 0 swoje mozesz, w przeciwienstwie 
do wielu innych, walczyc. 

propozyej? z\ 

Nowa produkeja Gremlinow oznaeza powrot do 
starych, dobrych tradycji zapoczqtkowanych 
przez Frontiera czy jeszcze wczesniejszego, 
majqcego swojg wersj? nawet na ZX Spectrum, 
Elite. Tyle tylko, ze tym razem mamy przed sob? 
jasno postawiony cel, a gra nie dose, ze 
wyglqda catkiem, catkiem, to jeszcze nie zdradza 
ch?ci do wieszania si?, ktora to cecha bardzo 
skuteeznie odrzucila swego czasu wszystkich 
zainteresowanych od First Encountersdw. 
Jedyne, w czym wczesniej wymienionym tytulom 

Pdfote) oczywi^m co itiftagb,. Wspomniaiem n 

T iods pu/ 41 pqlqczoriycTi ^ 

sq nrzefc poszczQgdlne rodriny ktdre nie" do- 
siiii 11^^16 rnk pr/yn5fjmmej ofejatnte- Bo 

nfitmy si? eMnacjq, to cm neural nosm 
pryska, niezym bait® myj I 
miotaeza mrqtfzy nimi caly czas toezy si? cici ft 
wojna, mtmW'd dls cbciicych zarobu 
wspimiah'wyrwpjjia per! 

trmtf noiwniaoy.gdzies st? odiOwoli] pcliajicyc ^ 
; ■ i’.'1. n i".l : * ‘~; ;i zorkni^t E 

jletiii. Wle vjszydcy mysJu m szcz?^cic 0 

miejsc troch? bowiem jest, a co najwazniejsze - 
nie wszystkie sg od razu dost?pne. Nie jest to 
zresztq zbyt wielki problem, jako ze gr? 
zaezynamy od wyboru wyposazenia naszej Cmy, 
ktdre okresla rodzaj zadad, do ktdrych b?dzie 
ona przeznaczona: handel, zbieranie ..dmieci", 
zarabianie na zycie pozbawianiem zycia innych. 
Decyzja ta nie przypiecz?towuje na szcz?Scie 
przyszlodci, nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, 
by wraz z przyplywem gotowki nie dodac 
dodatkowych’ dzialek czy wiezyezek do naszego 
transportowca tudziez wzbogacic naszego 
terminatora 0 urzqdzenie do zbierania odpadkow 
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yp ' . , awych rekoch system 
' lT - rzecz celkowicie neutrally, nie 

lfl',3 |io iczyjei strotiie: ciy policje. jakby z 

£. -I ■■ • vmujqci'poi'ipeMatfyny f "Hi 
2*1, -o takl. re w wi?kS20$m wypfldkdw 
JL- , «e miesznjq si? do bfi|ek, zadowafajqc 

, ".alozpnidmkary i wyznaczeniem 
terniinu jej platnoSc). Fake - 

an tie!)? dnia pleniqiki nie wplynq na 
w, me Jionto. ze slwarzejqeym klopoty , 

■ 6c kit; aie die kulturalnego hsndlowca 
Ltiiyi iiieego gdzies w dole jest to iiK.Jp 
bpjyjif- ar muszt8rda po obiedzie.. Choeia 

patrzqi •>M1 dru9lei SEro|V * 
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•w^ny spoil * dla ^ks^;n»i.^wonc6w 
.rcza^ca oohrorca. fl.d|fffcych 

&m. najlepszy 

jenia, upgrade’y 
6my na lepszg. 

tych latajgcych robalach pisz? 
przy tym zadnych konkretow, to 
■ w koncu te braki nadrobic. Na 

Isama nazwa. Dlaczego cma? Caly 
I system etergetyezny miasta opiera si? na 

energii slonecznej. Pojazdy latajgce nie sg tutaj 
zadnym wyiatkiem, a ze w wi?kszosci wypadkow 
wbudowane baterie sloneczne nie majg 
wystarczajgcej 

iptetne, 
jC; czy jest 

sens tracic 
trzebnie 

Co 

gdy 
fa mown 

|atene sg 
jzytem 
Gthnikt - 

rwtedy 
wystarezy juz 
jedynie lekko 
zwolnic, a 
bilans 
energetyezny 
natychmiast 
mamy dodatni 
Niestety 
wszystkie te 
dodatki slono 
kosztujg, a przy jakims pojedynku lubig 
si? popsuc. Najgorzej jest z 
oprogramowaniem - wystarezy nawet 
mate uszkodzenie CPU, a juz jakis 
program idzie w kosmos. A ze nie 
mamy mozliwosci robienia backupow, 

to czeka nas ponowna 
wizyta w sklepie i ptacenie 

ML sprzedawey. Na szcz?scie 
^^Rostale gadgety sg duzo bardziej 
..przyjSjje" dla kieszeni i dajg si? 

premia6- bile tylko walk? przezyjemy, 
gostkow w tym 

mijartb- jib>* na kftse, zazwyczaj wystarezy 
W|W| laMWBkzostawiaig nas w 
BjjSko^Ilt]ka-S teSawtedy b?dziemy zyc?), 
^fcnajjczyw^cie prdboyvad uciekac czy 
Rodjqd walk?, On dyegjiWcjf - w zaleznodci od 

dopalacz, par? rptojiw’paWti., przerozne 
r&tfflWkttirc na 

r\ 
-- 

r^MT 

Wymagania: 
P-133,16 Mb Ram, SVGA, karia 
muzyezna, Windows’95, CDxA 

Dystrybutor: 
Gremlin Interactive Ltd 

Internet: hflp://www gremlin co uk 

Producent: 
Gremlin Inleractive Ltd 

szcz?£cie - wolno bo wolno ale zawsze - 
dsjg si? same. Od was tylko zalezy, czy 

gcq fortecg, czy super szybkim 
Id, 

Tak wi?c, szcz?£liwi Cmiarze, przed wami 
ci?zka przeprawa, cos co nazwalbym wr?cz 
symulacjg zycia. Fakt, ze w nieca 
ekscentrycznych warunkach, ale bez 
liniowego scenariusza, kontynuujgcg najlepsze 
tradycje Elite. A wlasciwie idgcg par? krokbw 
dalej, nie tylko ze wzgl?du na nowoczesniejszg 
opraw?, bo jest to wlasciwie standard, ale i 
przez multiplayera. Do osmiu ludzi dgzgcych 
do tego samego celu w tym samym czasie, 
tyle ze innymi drogami... Zresztg nawet w 

^single, dzi?ki dobrej inteligencji 
^pputerowych zawodnikow nie ma si? 
wrazem ze jest si? w tym miescie samemu, 
W dodatku o dbalosci o szczegoly najlepiej 
chyba swiadezy fakt, ze mozna z Cmy 
wysigsc, wynajgc taksdwk? czy kupic sobie 
domek, niekonieeznie na peryferiach. g 
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orazmuzylta 

□cena: 
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Plusy: 
•oiromSwiala 
* mJeszanka galankow 
•scenki przerywnlhowe 
•doia swoM poczynan 
•nfelriidna 

Minusy; 
szczyplanudy 

Tides of War ] 
1 Przyptywy wojen_| 

programistycznymi granicami - wystarczy sobie 
wyobrazic, iz na kazdq misj? skiada si? okofo 
60,000 plansz. 

Swoboda pfywania takze ma swoje 
odzwierciedlenie w obieraniu taktyki grania, 
Pomimo wspomnianej juz koniecznosci 
wypelniania kolejnych misji, dqzenie do celu moze 
si? opierac na wlasnych pomysfach pofgczonych z 
kolejnymi punktami dyktowanymi przez tresc 
misji, Mijane statki, porty, wyspy zawsze sg 
otwarte na handel, wymian? oraz zakup ludzi czy 
towaru. Aby podratowac nieco budzet, warto 
wykorzystac swe zdolnosci ekonomiczne i uciulac 
nieco grosza na zakup ulepszonej broni, 
„ulepszonych" ludzi, zapasow jedzenia na dluzsze 
wyprawy czy naprawy uszkodzonego pojazdu w 
ewentualnie zaistniafych bitwach. Wi?kszosci z 
walk mozna latwo unikngc - po prostu rozwijajgc 
maksymalnie zagle i czmychajgc sprzed nosa 

rejs zjednego kontynentu na drugi wydaje si? 
niegodnym uwagi spacerkiem, Na szcz?scie 
zadania sg zroznicowane, wrogow na wodach 
terytorialnych i nie terytorialnych nie brakuje, a 
i handel nie jest taki straszny, jak si? niektoryni 
wydaje... 
Z zaakceptowaniem gry czy wr?cz jej 
umilowaniem nie b?dg mieli zadnego problemu' 
osobnicy na stale kolekcjonujgcy strategie 

Ostalnio twflrcy gier sprawiajg wrazenie, jakby 
inlensywnie zaslanawiali sig, czym by lu jeszcze 
zashoczyc swych nierzadko znudzonych juz 
odbiorcow. Pomijajac wywelujgce dreszcze na 
plecach i niekoutrnlowane ruchy galek ocznych 
zapawiedzi lakicb tytuldw jak TR 3 czy Diablo II 
(nie rndwigc juz u Unreal IIcoraz rzadziej 
mamy okazjg zelknac sig z nowym produklem 
zapawniajacym niesamowite przezycia, 
pornwnywalne do starych dobrycb czasow 
spgdzonych z jakimkolwlek osmiobitowcem... 

Jaspin 

U dolu: 
Jeszcze lylko mala kulka w 
prawa dune istaiek lest 
nasz. 

Wydaje mi si?, iz jednym z 
wynikow owych 
dystrybutorskich burz 
mozgowych jest najnowszy 
produktow firmy GT 
Interactive, zatytulowany 

Tides of War. Aby nie strz?pic zbytnio j?zyka, 
palcow oraz klawiatury, wspomn?, iz owa giera 
nieco przypomina stary, lecz jakze jary tytui 
Pirates, znany gtownie uzytkownikom 
commodorka oraz amisi. Mlodziencom, ktorzy nie 
wiedzg, o co mi w ogole chodzi, ttumaczp, ze 
zabawa polegac b?dzie na plywaniu sobie calkrem 
niezlym stateczkiem po szerokich swiatowych 
wodach, dowodzeniu zafogg, handlowaniu i 
wymienianiu si? towarem z sojusznikami oraz od 
czasu do czasu wycigganiu na poklad broni 
ci?zkiej, czyli znanych wszystkim mocarnych 
armat, Konstrukcja gry oparta jest na misjach, 
ktore kolejno przez nas zaliczane, otwierajg 
wrota prowadzgce do wyzszych marynarskich 
stopni, lepszych statkow i ogoinej poprawy 
warunkow pracy, Charakter wykonywanych 
zadan zalezy od strony, jakg obralismy na 
poczgtku naszej kariery plywackiej. Do wyboru 
mamy Hiszpanow, Anglikow oraz piratow. 
Miiosnicy historii niech si? za bardzo nie 
podniecajg i porzucg nadzieje na eksploracj? 
swiata znanego z historycznych ksigg. 
Rzeczywistosc Tides of War zostafa calkowicie, 
od poczgtku do konca, stworzona w wyobrazni 
autorow, ktorzy wodze jej puscili bez specjalnych 
ograniczen. Swiat, po ktorym rzesko i beztrosko 
sobie plywamy, sprawia wrazenie caikowicie nie 
skr?powanego „faktualnymi" i 

wrogo nastawBpj jednostce. Oczywiscie 
niektore misje wymuszajq wlgczenie si? w 
najgcrqtszy wir rrmrskiej bitwy... Istniejg jodnak 
zadania, ktdre oplerbjq si? giownie na 
dostarczeniu do wyjnaczonego portu mm\ 
przesylki, istatnegofjegomoscia czy tm 
patrolowanli wybteezy danego obszaru, W takich 
przypadkach iiasza smykaJka do interesow 
powinna miedpole do popisu i raczej nie nalezy, 
podczas prucia pelng parg w stron? danego 
punktu na mapie',;uciekac od potencjalnych 
interesantow. 

Pod wzgl?dem technicznym gra si? rownie 
przyjemnie, chociazfmnie osobiscie prosta 
grafika, jak i takaz-‘|ama muzyka, zbytnio nie 
zadowalajq. I mygl?/ ze wi?kszc£6 r,szar* iych" 
graczy podzieli mevzdanie< ktdre wymodelowane 
zostato przez oststnio popufame 3Df:<owe et'ekty 
specjslne, Tu tego nie zobaczycie,.. grafika jest 
jakby sprzed paru [at;.. 

Zwiedzeny Swiat podziwiamy z gdry. pod 
nieznaanym kqtem, nafcoiniast zmtnia tu i^yzo wa ne 
stoteczki i Igdy przypominejg rzeezywistoSd gry 
, MicromachinesT, w ktfr^j wszystko zostalo 
sprowadzone do rozmiardw godnyeh 
krasnoludkOw. Ale ma to swtij urok, dzi?ki czerriu 
gra, chod pozbawtona efektownych rozwiqzart 
graficznych i muzycznych, godna jest pochwety. I 
tzw, grywalno^clg jest nieco gonzej: pH czfek nie 
ma zadnaj ochoty na wszelkie wymiafty, 
przemiony i transmiaje towardw, a szlaki 
handlowe omija szerok'Em lukiem, sksrany jest no 
niematg nudp. w ktdrej odliczat ms b?dq kofejne 
zi9wni?CFa przed ekranem monitors. Qdczuwa 
si? to siezegdlnie podaao diogtch misji, gdzie 

oolara^ce si? o rzeczywjsto^c ekonomii, jok i 

miiosnicy nieskompkkowanych morskich potyczi k, 
Kferoyyanfe jtokiem last bajecznie prcste, a 
kapitan czyli my- musi zadbad jedyme o mora’3 
za! agi [ po dyk to won kjjkom a czynnikami da 
ustafenis, taldmi jok rodzaj dyscypliny czy racje 
wntoiDwe), zfniany warty, Mt marynarzy 
stojqoych przyiaglachlo^armataGJi, czy 
wyiegujgcycii si? na desl^cli rozgr^anego 
siprt&em pokfadu. Sgm sposdb poiuszBnis 
pcjezdem, jek I wszelkis manewry i tym zwifcza! s 
odbywajg si? w czesie rzeczywistym, dzi?ki czoniu 
(bitwy marskie zyskujg na otrakcyjm^cif 
njCmSfej dynafniczfidfei, Prowie jak w porzgdnym 
RTS’sie. Przerywnikowe scenki, ktOre oprte 
funkcjf fozrywtdwej rtfiig za zadanieopibirziaded 
rOZSrywajgc^vfebLij?, pogl?bf0jg ch^ M 

zatapiania kolejnych sisdo^wj idobywania 
bogatyohlupdw rpadrywania panienek w 
kolejnych przyetankoy^ci' portach. 

Stworzona pj'zoze mme w wyobra^n nfrada 
cwdrciiw gry musiaia byd bardzo burzliwa i 
bawna, je$li chodzi e praponowane rozwigzanj ,i,j 
pemysly. Ale dzi?ki temu otrzymalidmy calkiem 
perzgdny produkc, b?rfgcy ciekawym miksem 
gatunkowym, wHd „skladnikdw" ktdrego mvi i|] 
by wymimt stn^tegi?, akonomi?, przygod?, 
walk? oraz,. dobrq zabavz?. 

a-Atno’ 
Wymaganta; 

Ip-120, 16 Mb Ram SVGA, Win’95, 
I Diri^ 5, karla muz, CDx4 

Internet: http://www,devilsthumb com 

Producent: 
Devil's Thumb Enlerlainmen^?f 
GT Interaclive 

Ilystrybutor: 
GT Interaclive 
lei (0044) 2583791 



W x ostatecznie do jetinego 
* wiertczqcego gr?. Do 

plusdw ti to wiefkich) nalezy talde dolqczony na 
kompakcie pierwowzrtr, kttiry wywolal zresztq w 
Redakcji delece wi?ksze poruszenie niz 
teoretycznie pod kazdym wzgl^dem lepszy 
Return - a kto przy zdrowych znmyslach wolelby 
patrzed m gr? z oSmiobitowego komputera z 

\A/ifilki powrot - czy Utopia? 
pierwszej osoby! Niby dodaje to realizmu, ale 
skoro sama gra z zalozenia od niego ucieka, a w 
tego typu produkcjach bandzo wazne jest jak 
najlepsze rozeznanie w otoczeniu, to jest to 
pomysl raczej chybiony.., Tym bardziej, ze nie 
ma mozliwosci przelqczenia si? na innq kamer?, 
Mozna wprawdzie kr^cic gfowq, dodatkowo 
automatycznie patrzymy w do! podczas skokow 
czy upadkow z wi?kszych wysokosci, ale to nie 
to samo. Nie twierdz?, ze przyzwyczajenie sip 
do takiego sterowania nie bpdzie mozliwe, ale 
czy przy innych "zachptach" bpdzie sip chciato? 

wieh^^yo juz ppzeboju z Alarynek i 
immm ■ Montezuma's Revenge - o wiele 
wyjasiiiiijiicyni tytule Montezuma's Return. 
Pieriv^; dane wskazywaty, ze powrot bgdzie 
calkio;:: niezlv, ze zachowat wiele z ducha swego 
wielliirp przodka, ale na drodze do 
jednogli^nego okrzyknigcia go wielkim przebojem 
siala jeiioa, dose istotna "niedordbka" - niezbyl 
szokojp';; gralika. 

Zachpty nie ograniczajp si? Ii tylko do grafiki - 
nalezy do nich takze giOjdiwo&G zrobienia Save’a 
[wtasciwie to robisi? tin sanvlla nie zmienia to 
wiele] tylko przed pojedynkiem z Bossem, po 
przejsctu fevelu oraz przed plans?? bonusowq 
Tego typu rozwigzania sa wprawdzie nn 
konsolach standardem. ale na Recede, przy 
nieistniejqeych ograniezeniach pami?cfotoyfch, 
tylko przeszkadzajq. 

sze£cdztesi?cioma cztereme kilobejtami RAMu i 
pmuesorem taktowariym jedno-megabercowym 
zegarem? Swiadczy to o stsriclu bartfco 
dobm, ale o Puwrocie 

SumuJ|c * i wlelkiega powrotu mi Zamiaat hitu 
na miarp pjerwowzQru, memyigr? |ak najfaardziej 
przecEgtnq, Gdyby chociez wyszla rok woze^niej, 
bylaby bez wqtpienia przyjpte dozo lepiej, ale 
obecnie, w dobie Unresle, nie do$£ ze wygFqda 
ubogo, a walkafest nudne. to jeszcze Save’y 
zmuszajq do przeemidzenta etaptiw za jetfnym 
zamactiem, nie wsporoinujqc nswet o 

dodatkowyiih niepotrzebnych 
utrudnieniach zwiqzenych i 

“kamerq w oczach" Jedyne co 
tap tytul ratuje przed ptqtk^, 

U, IT czy nawet czwdrkq, jest 
dodatiy Prequel - chod jeslf 

McDrive Ek y od razu rozwiac wszelkie 
m wqtpliwosci - NIE zostala ona, w 
w porownaniu do wersji demo, 
L ulepszona,., Nadal podrozujemy po 
Bwielkich pustych pomieszczeniach, z 
I ktorych kazde posiada jedynie par? 
w obiektow. I mimo iz tekstury 

wyglqdaj? super, a ruchy cz?sto spotykanych 
wrogow mogq si? podobac, nie jest to na 
dluzszq met? nic nadzwyczajnego, wr?cz 
przeciwme - wszystkie te hale zaczynajq si? po 
pewnym czasie najzwyczajniej w swiecie nudzic. 
Podobn, ma $ja zresztq sprawa z s a my mi 
wrogami Bo c&^tepo, ze prezentuj? si? oni j 
calkiem. ralkiMfeszaia si? takze lepiej niz jB? 
gorzej. :mono plk&Jt nirrti to niezbyt wctqgajqce 
ciqgle stosowanie tSktyki doskpez-uderz- 
odskoc: owfcarzeJ*do-skutku. Z poczfttku jest 
to nawr, zabawnp, ^vlaszcza gdy g^maftSm 
taki wielki Robot w Sufacb zaezyna Wf 
smiesz ; kurezyd, jflkby kto£ spuszcMz nipgo 
powietive. Ale je^li wi’dzi si? to juz po. rez iKy, 
to jakos nie wydsje si? to az tak zabewfie:1 Maly 
powtew swiezo^ci wnoszq wprawdzie mekt^rzy 
bossowie tdo znalezienia na kodcu kazdSfo t 
etap6wr)h ale po pierwsze nie wszyscy, a po 
drugte itajpierw trzeba si? do nidi dost ad, co po 
pewnym czasie stejs si? zejeciem gtdwnje dJa 
nnanfak% platformdwek. Nie zrtaczy/Jb jednek, 
n|estecyp ze przyrcejmntBj oni czuli si? b?dq tu jak • 
w domu - byloby to bowiem o tyle ci?zkie, ze 
Plfltf(.i'-mdwkj#erakt8ryzuj? si? zazwyczaj 
I widakiem i zeWnqtrz, a tutaj tworcy 
’ uraczyli nas perspektywq 

^ kto^ tamtych 
/IQr czasdw nie 

paml?ta lub nie 
dar^y ich sympatic to 

moie sobie punkt, slbo i 
pdliora, odj?b. Hough. m 

Nie znaezy tu jednak, ze gre nie miewe 
przeblyckdw Oardzo mi!a jest na przyklad 
mozliwodd clo^d dowolnego wybierams etapdw 
sq one ulozone w plramid?, wi?c po przej&iu 
pierwsfego mozna zdecydowai si? na jeden i 
trzech czekajqcych nas etspbw poziomu 
clrtjgiepb, by 0tnW\ iSd na jeden z czterech 
sklaciajqcyQh si? na pozmm trzeci dochodzqc 

Plusy: 
pslei wersja zawarta 

m iiipScfe 

ditfi reallslyczne 

zachawanle sla Imtkdw 

dziewlet diizych 

^tnw Producent: 
Utopia Technologies, Inc 
/Take 2 Interactive 

Wymagania: 
Penlium 120, Win '95, CD- 
ROM, karta muzyezna 

Internet: hiip://www.utopi. 

Dystrybutor: 
LEM 
lel..(022> 6428165 1 

atech com 
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rFade To Black 
1 Witamy w koszmsrze... 

Pokazujt sic w niej tytuly niegdys wielkie, bpdp 
Mtowymi Miami, ale juz solidnie tnacqce 
myszka. Znajdziemy lu lakie perly jak oplsywany 
juz Space Hulk, dalej Strike Commander, 
Privateer, no i obecnie juz nie do zdobycia, a 
chyba najciekawsza propozycja: Bioforge. W lej 
serii ukazal sip tekze inny przeboj (swoich 
czasOw oGzywiScie) - Fade To Black. I o nim 
wladniebedziedzis mowa. 

CoSTa 

e To Black to kontynuacja innych 
dwbch wielkich tytufow Delphine 
Software: Another World i 
Flashback. Obydwie te gry 
wyznaczafy nowe standardy 

graficzne swych czasow, byly 

objawieniem wizualnym i dzwigkowym. Ubrana 
w naprawdg dobrg grafikg i dzwigk fabula 
trzymala poziom i zawsze byla wciggajgca. Do 

dzis pamigtam ten lekki szok, kiedy obejrzalem 
intro do Another World, a pozniej wen 
zagrafem. To byta jedna z niewielu produkcji, 
ktore na dfugie dni przykuta mnie do 
komputera i nie pozwalala wstac. Jednym 
slowem: doskonala rozrywka. 

Sloneczny jest pod kontrolg rasy obcych. 

Dzigki natychmiastowej materializacji w 
dowolng substancjg mogg oni przyjmowac w 
kazdej chwili takie ksztafty, jakie im sig 

podobajg. Obca rasa zaczyna wtadac swiatem, 
wtlaczajqc 

ludzkosc w 
otchfah 

niebezpieczenstw 
Wcielasz sig w 

rol^ niejakiego 

Conrada, wlasnie 
co uwolnionego z 
komory 

kriogenicznej. 
Odkrywasz, ze 
znajdujesz sig w 

umieszczonym na 
ksigzycu zakladzie 

penitencjarnym. 
Uciekasz z 

Fade To Black kontynuuje tg swietng tradycjg 

swoich poprzednikow, nawet dzisiaj. Tytul 
wydany w 1995 roku do dzis potrafi jeszcze 
momentami zaskoczyc jakoscig grafiki, dzwigk 
jest niezfy i stoi na przyzwoitym poziomie, a 
fabula... No wlasnie, dochodzimy do fabuly. 
Oto mamy rok Anno Domini 2090. System 

wigzienia, 
pomagajgc w 

ucieczce Johnowi 

O'Connorsowi 

powigzanemu z organizacjg rebeliantow - 
Mandragorg. Silg rzeczy, jako ze nie masz 
gdzie pojsc, stajesz sig czlonkiem tajnego 
stowarzyszenia i postanawiasz dla niego 
pracowac. Dokonujesz aktow 

wysublimowanego sabotazu w celu zniszczenia 
imperium Obcych. Jeden za drugim poznajesz 
nowe fakty, dzigki ktorym odkryjesz 

prawdziwe znaczenie zdegenerowanej 
swiadomosci. 

Siig tej gry jest klimat. Czasem chory, czgsto 

burzgcy zdrowy rozsgdek, zawsze oniryezny, 
Ta gierka ma KLIMAT! Skladajg sig na to nie 

tylko coraz bardziej pokrgcone krajobrazy 

przesigknigte obcoscig i zagrozeniem, ale tez 
bardzo dobrej jakosci, bardzo 

..atmosferyczne" filmiki ilustrujgce zgon 
Conrada lub rozwijajgce narracjg w razie 

_ 

ewentualnego sukcesu misji. To sig naprawdg J 
dobrze oglgda. Akcja dzieje sig czasem powolij 
czasem przyspiesza niesamowicie, ale zawsze j 
wgniata w fotel. Tg gierkg nalezy oglgdac 
bardzo poznym wieczorem, przy wylgczonym I 
swietle, z mocno podkrgconymi glosnikami. 
Wtedy gwarantujg takie wrazenia, jak podczas 
dobrej, schizoidalnej, mocno ponurej, 
zakrgconej i horrorowatej przygodowkL 

Jednoczesnie [a moze gtownie) jest to gra 

aJsfiiLvM^agajgca dobrego opanowania 
tferujqcych albo wajchy dzoja. 

:dnak|iteMcie sig - aogjdgie sjg uUjWszysr ke] 
k ukochetoie w Another World i 
acku: moist wo zag 

odkrywania (fafctT ze JTajcz$XWJ, 
| do coraz to kolejnych sposobiw i 

sugestywme okraszonychj 
sekwencjq wideoh Noj 
ale satysfakcja z osigg| 
jest bardzo wymia^j 

^ 
ak juz wspomniatem.l 

programu jest grafika/l 

dzisiejszych czasach moze"! 
Wszystko w 3D, z bardzo dobr^S 

opracowanymi algorytmami ustawiaril 
(polgczenie widoku a la Tomb Rider z np. 
Knight’s Chase lub Alone In The Dark), na tvle I 
dobrymi, ze nie ma nigdzie znanego w 3D 

efektu przenikania przez sciany itp. Widac, jak J 
komus sig chce, to potrafi. Gra pracuje w 

trzech rozdzielczo^cqisch: 330x200, 320x248 
i 640x400. Ta ostatnia wymaga |uij 
lepszego sprzgtu, ale progra 
..pdjdzie" juz na w miarg sol] 
mocng strong tej produU 

te* 

owi 
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tylko na 
akceleratorach, 
muzyk? 
„biegn?c?" na 
32 kanalach 
non stop itd, 

Niemniej 

mamy tu 

dzieta o 
ustalonej 

renomie, 
swego czasu 

przetomowe, 
posiadajqce t? 
swoist? 
cech?, ktorej 

dose monotonne sposoby przetqczania 
roznych wajeh i zapadni. Jest tego 
zdecydowanie za malo i niedomiar ten dosyc 
ostro wyroznia si? z ogolnego bogactwa 

plansz. Na plus jednak trzeba zaliezye, ze 
kolejne levele s? spore i ich przejscie potrafi 
zajqc czasem sporo czasu. No i nie jest ich 

kilka! Od razu czuc starsz? produkcj?: 
chfopaki z Delphine nie poszli na latwizn? i 

dali nam dzielo kompletne i bogate. Tryb 
walki takze stanowi pewien mankament, 
przynajmniej dopoki si? go nie opanuje (choc 

wymaga to niestety nieco czasu]. Po jego 
opanowaniu prowadzenie walki zaezyna 

przypominac niezle akcje typu SWAT czy co 
bardziej widowiskowe wejscia Policji do 
chronionych budynkow (skradanie si? „po 

scianach", nagle wpadanie do pomieszczen, 

Stonowsny, na niezlych samplach, caly czas 
gdzies tam w tie obeeny, niestyszalny, dobrze 

wtopiofiy w atmosfer? miejsca. Slychac 
pracujqce maszyny, kroki i wycia potworow 
(zresztr rzeczywiscie sugestywne]. Cala ta 
spokojnti atmosferka nagle wali si? z hukiem i 
trzaskiem, gdy niespodziewanie wyrosnie przed 

tobq twoj wrog - Obey. To znakomicie widac i 
calkiem znosnie sfyehae! Ale absolutn? / 
rewela^i; sq dla mnie wspomniane juz filmiki - 
pelnoekranowe peretki 3D (pami?tajcie kiedy to 

powstalol), znakomicie osadzone w klimacie, 
mocno „kopiqce". Prawda jest taka, ze 
otrzymukoie CD po brzegi wypehany adrenalin? 
i moenym przezyciem, a wszystko j 

Po prawej: 

iah len czas led. kledvS 
laha grariha powalala ludzi 
aa kolana... choc I dziS 
wcale nie wyglada fie... 

No wlasme, CENA! No, powiem tsjMpwie. 

blogostswcie chlopakom z gry to 
nieco ponad 20 zlotych vypatku1 W 

poznanskim Empiku produkt kosztowal 22.91)1 
PIN! Tyi, wydaj?, idqc sobie z kumplami na \ 

piwo! Wniosek jest prosty: wszyscy milosnicy 
Swinki jest to absolutne mustjjj^^azdegt 
szanujqcego si? ..swinkarza"! ceJ 
si? nar 

g wystrzelanie 
magazynka i 

W znow z 
ft?.-.. powrotem za 

ochronnq 
scian? itp.]. No 

P ' i generalna 
I wada Zielonej 

5 Serii: kiepskiej 
jakosci 
instrukcje 
(chodzi o 
ilustracje i 
pewnq 

skrotowosc]. Wi?cej wad nie pami?tam. 

zeie w temacie cen 
rusza, Przyszlo TopWar^® 

dziami sprzedsH 
H|- A'pusciliby nnwefflj 

tak bardzo brakuje nam dzisiaj: 
GRYWALNOSC! * 

Czy wi?c brad? Odpowiedz jest jedna: za t? 
cen?, takiej jakosci produkt - brae i grac!!! ■ i.oa nieco 

Wawiszy,,BWTOialn!e myszy i 

B^^intuslnie ril'JMIKiawiatucf^ 
ilus dodafckowe ikony na ekranie, WszygBUe-1 

systemy (ze wskazanie^^Mnirtanyl I 

kierowania postaciq CoTfflffSIMHkby 

Producent; 
tmawamm 

Wymaganla: 
mmmmm 
imvGADOSWri 

Internet: imp 

Bystrybutor: t 



Gigantomania - 
Prawie wszystko o Heavy Gear II 
Wywlad z Davidem Georgeadnem z Activision 

Stun) table zamitowanie Amerykandw do duzych rzeczy? Za kazdym razem, kiady 

pomysl? sotiie o Stanach Zjednoczonych, natychmiast przed oczami staje mi caia dluga 

iisla giganlyeznyok obiektow (niektdre z nich n zresztg zupatnie dezuzyleczne). Wezmy 

zt pczyktad taki wiezowiec Empire Slate Building, Broolkidski Most, lilmowg Godzilla, 

Ml Kaplun czy najnowszy model Lincolna. Od razu widac, ze po amerykafisko 

jlalire" mm „wielkie". Nie dziwoego, Ze gigantyczne meciiy n tematem dodo 

popolanp w grach powstajqcych w amerykaftskioli studiach developerskicti. Czy lo 

dobra die gracza, ezy z!e? Pewnie oie oajgorzej: meciiy widac wyraZnie nawet oa 

malycli monlloracli, a jak juz cod wainie i wykociioie, le przynajmniej z wieikim 

rozmachem i Ianiazjg. Poza lym ozlewiek ozuje sip bezpiecznie za plecami takiego 

olbrzyma, oo to gotdw jest zmienzyc sip nawet i najpetezoiejszymi sitami Wszechswiaia. 

Wyglgda oa to, ze gra Heavy Gear II czerpie catymi gardciami ze wszystkiego, o czym 

wsponinlalem pewyzej. Zresztg spylafem o to ossbiscie jednego z jej twdrcow. Zdaje 

sip, Ze odpowiadal szezerze, jak oa spowiedzi... 
Zbigniew BaNski 

Rzad na dole (od lewej do prawej): Jack Mamals, DJiecln; Robert Beiger, Desigier; Doug Pearson, Designer; Dave Nash, Designer; Dave Wblle, Lead Designer- 
SrodkBwy rzad (od lewej do prawej]: Dave Geoigeson, Producer; Clancy I ml slunk, HI Programmer; Jean-Marc Morel, Lead Programmer; Jell Graebnei, MolllpW*1 

Programmer; Smith Suiasmlih, Shell & Tools Programmer, Rzad u giry (od lewej do prawej): Chiisllaa Aslllleie, Associale Producer; John Rbeaome, TbhW1* 

Zbyszek Banski (CD-Action): Czy 
prawdziwe s? pogloski, jakoby drug? 
cz?sc znanej gry Heavy Gear miat 
robic zupetnie inny zespot? Slyszalem 
tez, ze zostal stworzony na t? okazj? 
cafkowicie nowy i podobno duzo 
nowoczesniejszy engine... 

David Georgeson CDG]: Mowa! 
Pewnie, ze tak. W stu procentach 
jest to nowa druzyna i nowiutki w 
kazdym calu engine. Nazywa si? 
DarkSide Engine i kazdy 
najdrobniejszy fragment kodu 
zrddlowego zostat napisany od 
nowa. Jean-Marc Morel, nasz 
francuski giowny programista, 
odwalii kawat naprawd? dobrej 
roboty, Wyobraz sobie, ze zacz?f 
prac? nad enginem zaledwie w lipcu 
ubiegfego roku, a dzis program jest 
juz w fazie Alpha. Wyglqda na to, ze 
jeszcze w tym roku gra trafi do 
sprzedazy. Chciatbym zwrocic 
uwag? czytelnikow na fakt, ze 
ukonczenie nowej gry i napisanie 
nowego engine'u w czasie zaledwie 
osiemnastu miesi?cy to nie byle 
jakie osi?gni?cie. Co zas si? tyczy 
samego zespofu tworzqcego Heavy 
Geara II - nasi liderzy s? 

niesamowicie mocni (zrobili takie 
gry, jak Mech2, Mercenaries, 

CDA: No, no... Takie 
doswiadczenie! To 
niesamowite! 

DG: Sam musisz 
przyznac, 

CDA: No dobra, 
porozmawiajmy teraz o “ 
fabule w tej grze. Czy 
wierzysz w to, ze jest 
ona bardziej atrakcyjna 
niz inne? A w ogole, to 
dlaczego wybraliscie 
taki temat? Pewnie 
wydaje si? warn, ze 
istnieje jakies ogromne 
zapotrzebowanie na mechy i wielkie 
roboty w grach komputerowych? 

skok. Jakwiadomo powszechnie, nie 

jestesmy jedynymi istotami mysl?cymi 
we Wszechswiecie - Terranowianie tez 
uzyii swojego intelektu i wymyslili: 

Zeby opoznic przyjazd nieproszonych 
gosci, wyslali elitarne oddzialy pilotow 
obstuguj?cych geary na Caprice, zeby 
ci sabotowali Ziemian, nie dawali im 
zyc i do tego jeszcze potqczyli si? z 

lokalnymi silami ruchu oporu (Liberate 
Ty (to znaczy 

trwa juz 
cztery lata 
i dlatego 
wykrwawione w 
bratobojczych walkach sily 
obronne nie b?d? w 

stanie odeprzec 
zmasowanego ataku 
najezdzcowzkosmosu. 
Dla Ziemian jedynym 
sposobem dotarcia 
tarn jest przedarcie 
si? przez czarn? dziur? i 
l?dowanie posrednie na 
planecie Caprice. Stamtqd na 
Terra Nova to juz tylko jeden spory 

potencjalny 
gracz] 

jestes 
dowodc? 
najlepszego 
oddzialu 

(nazwa 
wiele 
mowi: 

Black 
Talons), 

Interstate 7B t temu podobne 
hiciory), a kazdy, ale to dostownie 

kazdy, cztonek teamu 
ma juz na swoim 
koncie co najmniej 
trzy-cztery 
trojwymiarowe gry 
akcji lub symulatory. 
Nigdy jeszcze nie 
zdarzylo mi si? 
pracowac w tak 
zahartowanej w boju 
druzynie. 

DG: B?d? starat si? odpowiedziec na 
wszystkie pytania po kolei, Po 
pierwsze tak zwana intryga w grze, 

Przedstawi? j? w takim maksymalnym 
skrocie, na jaki mnie tylko stac. Twoja 

planeta (Terra Nova) lada moment 
zostanie zaatakowana przez obcych 
z... Ziemi (ktora zamierza upomniec si? 

o swoje utracone kolonie), 
Problem polega na tym, ze 
Terra Nova uwiktafa si? w 
wojn? domow?. 
Zamieszanie 

flillst; Junk! Salta, 3D Modeler; Danny Matson, Ail Director; Paul Waggoner, 3D Animator 

himi 10/88 



Wywied 

CDA: Rzeczywiscie bnzmi to 
niezle. Powiedz teraz, na czym 

polega przewaga twojej gry nad 
innymi z tego gatunku. 

U dotu: 
David juz dzi$ wznosi toast za prowadzenle swojej 
gry... wodg. 

DG: Pnzede wszystkim jest ona 
duzo szybsza i bardziej 
zorientowana na akcj?. 
Najciekawsze jest to, ze 
jednoczesnie zachowuje swoje 
cechy taktyczne jako gra akcji i 
jako symulator, Mechy sq duzo 
zdolniejsze, muszq tez polegac 

wtaSnie wyslano ne odlegtq planet?, 
alPlmkonatylywroga. bez zadne, 

mozliwo^ci wsparcia, na misj?, i ktdrej 

nikt nie spodziewa si? twojego 
powrotu Witajtiew miejscu, gdzie 
cfiabei mdwi dobranocl Jak mdgibym 
ne twierdzid, ze jest to wspaniala 
fabufal? 0 rany, sam chcmtbym 
zobaczy6 taki film w klniet Igtoy 
S(tliech Davida). Czy jest lepsza niz 

innegry? No.cflz... Nie znam 
Szczegbl6w wi?kszodcl innych fabul, 
3je wycfaje mi si?, ie trudno byfoby 
^mydlid cod bardziej chwytliwego, 

Wreszcie ostatnia sprawa. Dlaczego 
wybralisnnyolbrzymje roboty? 
Activision od dawna zajmuje si? tq 
tematykq. Zawsze bylismy najlepsi w 
tej dzicdzinie, a teraz robimy 
wszystko, zeby utrzymac pozycj? 
lidera. Swiat Heavy Geardw na pewno 
daje nadziej? na sukces i jest w 
dodatku bandzo zroznicowany, jak 
zaden inny licencjonowany temat. 

Ponadto tworcy tego swiata [Dream 
Pod 9] sq bardzo elastyczni i chcq z 
nami pracowac. My zas jestesmy 
wielkimi fanami japonskiej anime, gier 
akcji i science fiction. Roboty to dla 
nas chleb powszedni. 

CDA: Jakie specyficzne cechy b?dq 
posiadaly maszyny? 

DG: Zobaczmy, co tam mamy w 
zanadrzu... 

Na poczqtek czujniki: radar (aktywny i 
pasywny), czujniki magnetometryczne, 
czujniki ruchu, noktowizory. 
Umiej?tnosci: chodzenie, bieg, 
kucanie, chodzenie w pozycji kucznej, 
umiej?tnosc potozenia si?, czofganie na 
brzuchu, odskakiwanie na boki, 
wyskoki w gor?, krok tyzwowy oraz 
unoszenie si? w kosmosie. 
Nie b?d? chyba w stanie wymienic 
wszystkich ciekawych cech robotow, 
bo jest ich tak wiele, ze niektorzy 
mogliby nie wytrzymac takiego natloku 

informacji [wystarczy, ze podam 
jeszcze zanurzanie w wodzie 

czy funkcj? 

podtrzymywania zycia). 
Jest tego sporo. 

na wsparciu, taktyce i szybkosci, zeby 
siebie ochronic. Do elementow 
strategii zalicza si? mapka w rzucie 
prostopadlym, ktora umozliwia 
koordynacj? twoich dzialan z 
czterema innymi cztonkami oddziafu. 
Przewaga naszej gry polega wi?c na 
wi?kszym zroznicowaniu i 
dopracowaniu technicznym. 

CDA: Wiesz na pewno, ze 
wspdtczesnie gracze bardzo sobie 
ceniq mozliwosci gry w trybie 
multiplayer. Wtasciwie to kazdy 

chciatby pograc sobie w sieci. Czy 
jestescie gotowi sprostac temu 
wyzwaniu? 

DG: Oczywiscie! Od samego 
poczqtku tworzylismy gr? w 50-ciu 
procentach multiplayerowq. 
Dopracowalismy wiele mozliwosci. 
B?dq indywidualne deathmatche, 
walki druzynowe, rozgrywki 
grupowe, capture flag i wiele innych. 
Przygotujcie si? na specjalnq 
odmian? gry ..Steal The Bacon" 
poletjajqcq na tym, ze gear probuje 
zdobyc przedmiot. Kiedy go juz 
posiada - wszyscy inni zaczynajq go 
atakowac [z daleka rozpoznajemy 
delikwenta, bo zmienia barw? zaraz 

po przechwyceniu kuli]. Same 
atrakcje sieciowe, jak widzisz. 

CDA: Czy pozwolisz mi zadac ci 

bardziej osobiste pytanie? 

DG: Walsmiato! 

CDA: Jak si? to wszystko dla ciebie 

zacz?to? 

DG: Hmm, to dose zabawna historia. 
Poszedfem na studia, zeby uezye si? 
inzynierii elektryeznej, a skupitem si? na 
robotach. Dopiero na uezefni odkryfem, 
ze nienawidz? pierwotnego tematu 
swoich studiow, wi?c przenioslem si? 
na cybernetyk?, zeby moc 

programowac roboty. Dobrze mi szto, 
ale do informatyki dotozytem jeszcze 
dziennikarstwo, zeby pisac o roznych 
sprawach. Pozniej popracowatem pi?c 
lat w korporaeji Ameryka i na koniec 
wreszeie zalozylem maiqfirm?, ktora 
zajmowata si? produkcjq gier... 

CDA: Niech zgadn? - o gigantycznych 
robotach? 

DG: Jakze by inaezej, To juz osiem lat 
odkqd robi? gry z robotami w roli 
gtownej. Mozesz nazwac to swoistq 
maniq czy nawet obsesjq. 

CDA: A gdybys tak mogl zaczqc 
wszystko od nowa, czym bys si? zajql? 

DG: Po prostu projektowaniem gier i 
nikomu nigdy nie pozwolilbym dac mi 
awansu. Jesli jednak pytasz, czy 
zmienilbym branz?, odpowiadam 
zdecydowanie: NIE [chyba ze mozna by 
zarobic wi?cej pieni?dzy przy produkcji 
chinczyka albo papierowej wersji 
samotnika - nawet wtedy jednak nie 
dawatoby mi to tyle satysfakcji, co 
teraz], 

CDA: Dlaczego uwazasz. ze czytelnicy 
CD-Action mieliby wybrac twojq gr?? 

DG: Pewnie dlatego, ze b?dzie to jedna 
z najlepszych gier, jakie wylqdujq na 
polkach sklepowych na swi?ta Bozego 
Narodzenia, Tak szczerze, to nawet nie 
wiem, jak mialby'm odpowiedziec na to 
pytanie, zeby nie brzmiato to 
smiesznie, nie denerwowalo nikogo i 
nie sugerowato, ze jestem za bardzo 
pewny siebie. Musz? jednak wyznac. 
ze Heavy Gear II jest nie tylko 
najlepszym produktem, nad jakim 
pracowatem w calej swojej karierze, 
ale dodatkowo nie widziafem wielu 
lepszyeh przez ostatnie kilka lat. Jesli 
sprawimy si? dobrze, b?dzie to gra z 
gatunku takich, o ktorych ludzie diugo 
pami?tajq, Za pi?c lat b?dq mowic o 

nas: „Pami?tasz jak gralismy w HGII? 
To byfa gra!!!11 Czas pokaze, ze nie 
przesadzam... 

CDA: Pozyjemy, zobaezymy. Nie 

przeszkadzam juz dfuzej, bo widz?, ze 
masz petne r?ce roboty. 

DG: Raczej robotow! Pozdrawiam 
czytelnikow! Czesc. m 
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Czasem w lislach paczqlkujacych graczy znajdujemy aarzekinia, 2a w recenzjach uzywamy rozmaitych lachowych wyralai, ktdre dost czasta sq niezbyl 

zrozumiate dla tych, ktdrzy dopiero niedawno weszli da klanu gierc-aieniw. Aliy temu zaradzld, apopzqdzilem mlnl-ilowniczek najczqdclej wystqpujqcycli w 

naszych tekslach okreSlen. Pedkreilaai lez ad razn, ze padane tu wyjaSnienia sq bardzo Jopalologiczne". Nie chcielismy podawad suchych ani 

skomplikowanycii deliaicji, wyrazonyck w drptwym, naukawym jqzykp. Ten leksl ms lylko jedna zadanie: umozliwid keginnerom zrozumienia sense danagn 

pnjqcia. Nie durzcfe aiq wipe, 2e dellnicje sq niekiedy niezbyl szczegdlnwe alba jekled takle... dziwne. To w kodcu nie encyklopedla PWN, a iciqga dla 

poczqtknjqcycli graczy. Lepiej miec a jakimS temacie chaCby agdlne pojgcie, niz nie rozumiec nie... I jeszcze cod. Znaczek „■ > XXX" oznaeza, ze dane 

pojgcie jest omdwione w lymza slowniczkn, wipe jeili go nie rozumiesz, poszukaj odpowiedniego hasla. 

~ Draco 

3D - (three dimensions - 3 wymiary) 
ogdlne okreslenie grafiki 

trojwymiarowej w grach. Przyktadem 
gry 3D jest np. Tomb Raider. 
AddjA-dodatekdogry. 
Moafft bye tak dodatkowy dysk i 
mi^jiwnazywany wtedytakze 
HpBmmj: (ub „data-dyskierrr), jak i 

programik, ktory 
gpiedznjzmienia odgtosy 
wystrzaldw z broni. Nie mylic z -> 
patchemf 
Al - skrot od angielskiego zwrotu 
okreslajgcego „sztucznq inteligencj?” 
(Artificial Intelligence). W grze oznaeza 
to tyle, ze PJwysoka Al” sprawia, iz 
komputer zachowuje pozory logieznego 
dziaiania, potwory nie czekajq az je 
ustrzelimy itp. Ale naturalnie - ludzkiego 
umystu to nie zastqpi. Okreslenie „AI" 
spotykamy najczpsciej przy strategiach 
i grach FPR 
Akcelerator grafiki - speejalizowana 
karta grafiezna, ktorej zadaniem jest 
..wyrpczanie" procesora i ..normalnej” 
karty grafiki przy tworzeniu grafiki 
-> 3D. Mowiqc krotko: rzecz, ktora 
daje niesamowitego „kopa” grafice 
wielu gierek, zwipksza ilosc -> FPS, 
dodaje ciekawe efekty wizualne i w 
ogole jest to cos, co warto miec w 
swoim komputerze. Czpsto - choc 
bipdnie - nazywa sip wszystkie 
akceleratory mianem „3Dfx" (a to tylko 
jedna z ich odmian). 
Aktywna kamera - w czasie gry 
kamera dynamieznie zmienia polozenie, 
ukazujqc nam plan gry z wielu roznych 
ujpd. Np. w grze Incubation czasem 
widzimy akcjp oezyma wroga, kiedy 
indziej z gory, boku itp. 
Adventure game - czyli gra 
przygodowa. Np. Broken Sword, Jack 
Orlando itp. Gry, w ktorych znajdujemy 
rozwiqzanie piptrzonych przez fabutp 
zagadek poprzez interakcje z 
wystppujqcymi w niej postaciami 
(dialogi, wrpezanie (i zabieranie...) 
rozmaitych przedmiotow). Premiowana 
jesttu zdolnodc logieznego mysienia i 
kojarzeniafaktow. 
Arcade game - gra zrpcznosciowa, w 
ktorej nalezy pokonowyc liezne 
ferermwe puiapki, a od graeza wymaga 
si? gidwnie wygimnastykowanego 
nadgarstka... Np. Gex. Doge popuJarne 
polskie okreslenie na arcade games to 
-> Hplatformdwkr - i od razu wiadomo 
co jest grane. 
Artworki - slangowe okreslenie na 
prezentowane niekiedy na tamach pism 
np. rysowane projekty grafiki, postaci, 
-> backgroundow itp. z danej gry. 

Audio-track - muzyka (chod nie tylko) 
w grze/programie nagrana tak, jak na 
normalnym kompakcle z muzykq. 
Audio-tracki mozemy wipe odstuchfwac 
nawet za pomocq czytnikow CD w 
wiezach muzycznych (np. zobaezeie 
niedawny nasz kompaktz 
Timeshockiem - jest tarn mnostwo 
dobrej muzyki!). 
Avik - popularna nazwa filmdw 
nagranych w formacie .avi (choc w 
sumie wszystkie filmiki mozna okreslac 
takim mianem i swiat si? nie zawali, 
nawet jesli bpdq nagrane w innym 
formacie). 

piroK$j«und - tu w znaezeniu: tio w 
Bze, nBctdrym rozgrywa si? akeja. Np. 

ktorego tie leci nasz samolot. 
■e roftaiiemy przez to statyezne tto, a 
Be np. Bimowane chmury czy jakies 
fttflrfuszajqce si? obiekty, Bardzo 
czpsto wspomina si? o nich przy 
omawianiu przygoddwek (patrz 
-> adventure), poniewaz taefne 
backgroundy majq tarn spore 
znaezenie. 
Beta-testerzy - ludzie zajmujqcy si? 
testami niemalze gotowych gier (patrz 
-> beta-wersja), wykrywajqcy 
rozmaite -> buraki, sugerujqcy zmiany, 
poprawki itp. 
Beta-wersja - gra jeszcze w fazie 
testow, korekt, poprawek itp. 
„pieszczot”, ale juz wyglqcfajqca 
praktyeznie tak, jak jej wersja tinalna. 
Oprocz beta-wersji sq jeszcze wersje 
alfa, pre-alfa itp., czyli bardzo, bardzo 
robocze wersje gier, w ktorych na 
pewno jeszcze wiele rzeezy ulegnie 
radykalnej zmianie. 
Bitmapa - tu: dwuwymiarowa plansza, 
„ptaski” rysunek. Np. jesli masz jakis 
rysunek na ekranie komputera w tie 
Windows’95 - to jest wtasnie bitmapa. 
Okreslenie „bitmapowa grafika" 
oznaeza, ze grafika w grze nie jest 
przestrzenna, trdjwymiarowa (np. 
Jazzrabbit ma bitmapowq grafik?). 
Boot - tu w znaezeniu: inteligentny (w 
miarp), kierowany przez komputer, 
przeciwnik. Wyst?puje gtdwnie w grach 
-> FPP, i przydaje si? gdy np. chcemy 
sobie pograc w deathmatch w Quake’a, 
a nie mamy sieci. Boot symuluje 
wowczas dziatanie innego - ludzkiego - 
graeza. 
Burak - albo bug - slangowe okreslenie 
na bt?dy znalezione w grach. Wielkq 
kolekcjq burakow byia w swoim czasie 
gierka Daggerfall, zwana popularnie 
Buggerfallem;). Celem eliminaeji 
..burakow” autorzy programow 
wypuszczajq-> patche. 

Capture the Flag - odmiana 
im tfeatmatchu. Gracze walczq, 
■dzieleni na zespoty, a ich celem 
||t zdobycie flagi konkurencyjnego 
agpolu Arzeniesienie jej np. do 

Chipset - tu w znaezeniu: ukiad 
bpdqcy jakby sercem danej karty. Np. 
akcelerator X oparty na chipsecie 
VooDoo oznaeza, ze jest to poniekqd 
klon VooDoo. 
Cheat - wprowadzona przez tworedw 
gry ..furtka” dla tych, ktorzy nie dajq 
sobie radyzgrq. Wpisanie 
okreslonego kodu sprawia, ze zycie 
staje si? prostsze..., np. chocby 
dlatego, ze go nie tracimy (w grze);). 
Patrz tez -> solueja, -> tips, 
-> tips-machine. 
Cooperative - kolejna odmiana 
zabawy w trybie -> multiplayer. 
Gracze walczq w zespole, tak 
przeciwko komputerowi, jak i np. 
innemu ludzkiemu zespotowi. Patrz 
tez -> deathmatch. 
Cover CD - kompakt dotqczony np. 
do pisma poSwipconego grom, 
ktorego nie mozna sprzedawac 
oddzielnie, zawierajqcy -> demka, 
-> patche itp. 
Cut-scenki - ogdlna nazwa filmikdw, 
animaeji itp. Iqczqcych np. kolejne 
etapy gry lub przerywajqcych akcj? 
gry. Patrz tez -> intro i -> outro. Bi - opeja najczpsciej 

v grach FPR Mozemy tarn 
mymi graezami, bez 
puterowych przeciwnikow 

■> bootami), przez 
gory czas lub do 
osci smierci. Istnieje 

wiele odmian deathmatchu, np. -> 
Capture the Flag. 
Default - tu w znaezeniu „defaultowe 
ustawienia”. Sq to parametry gry 
(trudnosc, rozdzielczosc, klawisze 
sterujqce itp.) ustawione „firmowo" 
przez samych tworedw gry. 
Dema - a takze demka, demosy itp. 
Sq to demonstracujne wersje gier czy 
uzytkow, posiadajqce naturalnie 
wbudowane ograniczenia (np. tylko 1 
misja, brak mozliwosci save, 
okreslony czas gry czy ilosc odpalen 
itd). Majq one narobic Warn smaku 
na przygotowywanq petnq wersj? 
i sktonic do jej zakupu. Uwaga: 
redakcje pisma komputerowych nie 
majq ZADNEGO wptywu na to czy 
demo danej gry si? pojawi, co bpdzie 
zawierac, jakie bpdq jego 
ograniczenia i wymagania sprzptowe 
etc. Wi?c nie wysylajeie listow: 

*„dajcie demko gry X, czemu trwa ono 
tylko 15 minut, zrobcie by byto w nim 
wi?cej misji itp.”. Nasza rola ogranicza 
si? tylko do zamieszczania ich na 
-> Cover CD. Istniejq jeszcze dema 
scenowe (tj. ze sceny komputerowej) 
ale to juz zupetnie inna para kaloszy 
i nie majqca nic wspolnego z gramL. 
DVD - cos, co zastqpi juz niedtugo 
czytniki CD w naszych komputerach. 
Piytka DVD przypomina do zfudzenia 
normalny dysk CD-ale ma 
wielokrotnie wipkszq pojemnosc. Przy 
czym na czytnikach DVD mozna 
odczytywac CDki, a CD-Romy nie 
mogq odtwarzac pfyt DVD. 

Glfpsp* zwykle jest to program 
ibtaezony do gry (albo stanowi^cy jej 
ijgjgypq catogd) umozliwlajqcy edycj? 
nEwych plansz, grafiki, mozliwosci 
ierowanej przez graeza postaci ftp, 

si? lez edylory pisane przez 
graczy (made je np. na naszych Cover 
CD), ktdre pozwalajq utatwic sobie 
zycie, poprzez np. edycj? ilosci kasy, 
surowcow itp. Petniq wtedy rol? 
-> cheatow. 

(■PaPfrsl Person Perspective. Gry 
S- 3D, w ktdrych obserwujemy akcj? 
BUma bohatera. Przyj?to si? tak 
BresTad gry typu Quake, Doom, Unreal 
mi., chod np, wiete gier RPG rowniez 
izgrywane sq w konwenejt FPR 
FPS - Frame Per Second. Ilosc „klatek” 
(gdyby gr? porownac do np. tasmy 
filmowej, to kazda „klatka” (frame) 
odpowiadataby jednemu kadrowi) gry 
wyswietlana przez komputer w ciqgu 
sekundy. Zaiezy to gtownie od mocy 
obliczeniowej danej maszyny. 20 FPS 
daje juz catkiem ptynnq animacj? 
ekranu, bez nadmiernych skokow 
i szarpnipc. Im wipcej FPS ..wyciqga’1 
nasz komputer w danej grze, tym lepiej. 
Freeware - w znaezeniu „wersja 
freewareowa”. Program w pefnej 
wersji, ktory otrzymujemy za darmo. 
Nie mylcie tego np. z petnymi wersjami 
gier na naszych kompaktach, ktdre 
wcale nie sq freeware, poniewaz trzeba 
byto zaptacic (sppVo..) za licencj? na 
ich zamieszczeni?. Program 
freewareowy to taki, ktory autor 
rozpowszechnia catkowicie za darmo, 
zadowalajqc si? np. faktem, ze komus 
si? on przyda... §r - opeja spotykana zwykle 

)U „wyscigdwka”. Dzi?ki 
dqc po trasie na czas, 

samego siebie. Tj. 
dlwarZa nam na trasie to, 
my np. w poprzednim 

oKrqzeniu. Ozl?ki temu poniekqd 
mozemy scigac si? sami ze sobq... 
God-mode - funkeja najczpsciej 
spotykana w grach -> FPP, zazwyczaj 
wskutek wpisania -> cheatu. Zwykle 
daje ona niesmiertelnosd, nietykalnosd 
itp. W efekeie jestesmy jak ..bogowie"- 
nic nam nie mozna zrobic... gangowe okreslenie goscia, 

uje si? do cudzych 
tv (zwykle za posrednictwem 
v bardzo roznych celach. 
ostu dla sportu, inni zas 
lodprowadzid" cudze dane, 

czy chocby ztosliwie je zniszczyc albo 
zmodyfikowac. W CDA pojawit si? 
kiedys cykl ..Poradnik hackera”, ale - 



wbrew nazwie - uczyt on tylko jak 
..oszukiwac” gry, poprzez np. 
modyfikacj? ->zgrywek itp. 
HDD - Hard Disc Drive. Czyli - twardy 
dysk, twardziel, hadek, hardziel itp. 
Mozna tez spotkac si? z okresleniem 
HD (Hard Disc). 
Heks - szescioboczny element 
tworzqcy np. map?, na ktorej rozgrywa 
si? akcja danej gry. Zwykle tyczy si? to 
gier strategicznych i (czasem) RPG. 
Nieraz tez grafika tworzona jest z 
heksow, tj. zostaje „zfozonaSJ niczym 
puzzle z wczesniej zdefiniowanych 
elementow (nie zawsze zresztq 
heksagonalnych, np, w Clashu albo 
Spellcross elementy te sq kwadratowe 
i wtedy naturalnie nie mowi juz na nie 
heksy). Z poj?ciem heks mogliscie si? 
spotkac tez w naszym „Poradniku 
Hackera” - tam oznaczato ono liczb? 
zapisanq w systemie 
heksadecymalnym (szesnastkowym). 
Hi-res - popularne okreslenie grafiki w 
rozdzielczosci rz?du 640x400 i wi?cej 
(czyli w trybie->SVGA). 

lertace - tu w znaczeniu: panel 
kujqcy gry, Uiywa si? takze 
jjoEszczonej wersji tego zwratu 
Iterfejs). 
iferaktywna gra - zwykte uzywamy 
go pojpcia na okreSfenie gry 

stworzonej na podstawie sekwencji 
wideo (film interaktywny, np. X-files: 
The Game), gdzie gracz moze wptywac 
na rozwoj akcji. Ale tak naprawd?, 
gdyby blizej przyjrzec si? tej definicji, to 
KAZDA gra jest interaktywna... 
Intro-film, animacjaitd. 
wprowadzajqca gracza w gr?. 
Izometryczna grafika - najcz?sciej 
spotykacie si? z okresleniem ,.grafika w 
rzucie izometrycznym”. Wyobrazcie 
sobie, ze pole gry oglqdacie z lotu 
ptaka, ale nie patrzytie pionowo w dot, 
a pod kqtem (np. 45 stopni). Wi?kszosc 
RJSOw posiada takq wtasnie grafik?... 

■ popularny skrot od okreslenia 
guracji komputera". Tu w 

acAiu: gra dziala na nast?pujqcym 
infigTfeP-200, 32 Mb Ram. CDx4, 
VGA if 

&M - angielski skrbt od Lewy Klawisz 
yszkj. 
bw-res - popularne okreslenie grafiki 

rozdzielczoSci rz?du 320x200. 

ijt. Miara „pojemnosci” 
putera, a takze twardego 
pmow itp, Dla okrqglosci 
noSci przyjmijmy, ze 1 Mb 
kilobajtbw), a 1000 Mb = 
ft), choc tak naprawd? to 1 

Mb = 1024 Kb, a 1 Gb = 1024 Mb. 
Multiplayer - mozliwosc jednoczesnej 
gry wi?cej niz jednego gracza w danej 
chwili. Kazdy gra naswoim 
komputerze, potqczonym z innymi w 
siec. Tryb multiplayer dzieli si? na wiele 
odmian (-> deathmach itp.). Popularne 
sq multiplayerowe partyjki w gry typu 
-> RTS, np. Warcraft 2, czy 
wyscigowki, gry-> FPP itd. 

y - gry stworzone z myslq o 
sieci (tu: Internecie). I 
emozlfwe (lub ew. 
mato rajcujqce) jestgranie 
solo, na pojedynczym 

_ lym od innych) komputerze. 
Outro ■ film lub animacja kohczqca gr?. 

gyli Jatka". Jest to jakby 
ry, tworzony przez jej 
udost?pniany bezpiatnie, 
y wykryte (za pozno) bi?dy. 
icy grafik? itp. Tu zwracamy 
nalezy patrzebnanumer 

patcha. Np. patch do Quake o numerze 
1.37 nie zadziata, jesli macie np. t? gr? 
w wersji 1.29. Nalezy zatem odnalezc 
wczesniejsze patche i... „upatchowac” 
gr? do wersji 1.36 (zresztq w 
dokumentacji kazdego patcha zwykle 
podane jest, z jakq wersjq on zadziata). 
Piksel - tu w znaczeniu: najmniejszy 
element tworzqcy grafik? w grach. Np. 
okreslenie 640x400 oznacza, ze grafika 
w tym programie zawiera (w kazdej 
linii) 640 pikseli w poziomie lub 400 w 
pionie. Cz?ste narzekanie na 
„pikseloz?" wynika stqd, ze czasami 
piksele sq bardzo duze i sq tym samym 
wyraznie widoczne. 
Platformowka - w sumie inna nazwa 
gierzr?cznosciowych (-> arcade), 
akcja dzieje si? na rozmaitych - zwykle 
gdzies zawieszonych - platformach. 
Np. Prince of Persia, Earthworm Jim 
itp. 
Playability - mqdre angielskie stowo, 
ktore ttumaczymy jako ..grywalnosc”. A 
co to jest - to juz przeciez wiecie. 
Playable - w znaczeniu ..playable 
demo”. Demko, w ktore mozna zagrac, 
w przeciwienstwie do non-playable, 
czyli -> rolling-demek, gdzie skazani 
jestesmy tylko na status obserwatorow. 
Polygon - element, z ktorego sktada si? 
grafika w grach -> 3D. Im wi?cej 
polygonow zawiera np. dana postac, 
tym lepiej, bardziej realistyczqie 
wyglqda. I tym bardziej obciqzony jest 
komputer, przez co gra „chodzi" 
wolniej... 
Power-up - w sumie to ,,znajdzka”, 
czyli element, ktory zbieramy podczas 
gry, otrzymujqc w zamian np. 
dodatkowq porcj? energii, lepszq brori 
itd. 
Press-pack - zestaw przygotowany 
przez producenta danej gry, 
zawierajqcy najcz?sciej materiaty 
prasowe.-reklamy, CD ze screenami 
z gier itp. Znacznie utatwia on prac? 
redaktorom... 
Puzzle(s) - tu w znaczeniu: zagadki 
oczekujqce na nas w grach 
przygodowych (-> adventure games). 

■RB^krot oznaczaj^cy pami?c 
Bmputjfe przeznaczonq do 

zapisu/kasowania 
Hszycffitianych (np. gier). Np, 16 

ftBNI - a&jieiski skrbt od: Prawy 
Klawisz Myszki. 
Rendering - (a takze render, 
renderowanie, wyrenderowane itp.). Tu 
oznacza tyle, co obiekt/lokacj?/plansz? 
stworzone w grafice -> 3D za pomocq 
specjalistycznych programow, np. 
3DStudio, Lightwave, Poser itp. 
Rolling demko - demo gry, w ktore nie 
mozemy grac, zadowalajqc si? tylko 
obserwacjq zachodzqcych na ekranie 
wydarzeri. 
RPG - Role Playing Games. Doktadna 
definicja tego rodzaju gier zaj?1aby nam 
pewnieze stron? pisma... W 
maksymalnym skrocie: jest to gra, w 
ktorej wcielamy si? w wybranq postac, 
o okreslonej profesji. Postac 
scharakteryzowana jest dziesiqtkami 
parametrow (np. sita, zr?cznosc, 
inteligencja, szcz?scie, zdolnosci 

przywodcze itp.), ktore modyfikuja 
nasze poczynania w grze (np. stabeusz 
nie b?dzie mogt walczyc ci?zkim 
toporem, glupek nigdy nie opanuje 
skomplikowanego czaru, pechowiec 
wpadnie w putapk?, ktora ominie 
szcz?sciarz, etc.). Wi?kszosc RPG 
osadzona jest w swiecie fantasy, choc 
naturalnie sa tez takie, ktorych akcja 
dzieje si? np. w realiach 
cyberpunkowych. Oprocz 
komputerowych RPG islnieja lez RPG, 
w ktbre mozemy grab z innymi iudzmi 
bez komputera (prawd? powiedziawszy 
sa one zwykle duzo mllsze niz gry 
komputerowe). Lektura Krblestwa 
Chaosu (poswi?conego temu 
gatunkowi) powinna dac warn jakie 
takie poj?cie o tym, „czym si? to je”. 
RTS - Real Time Strategy, strategia w 
czasie rzeczywistym. Odmiana gry 
strategicznej (choc niektorzy stratedzy 
twierdza, ze to sa tylko ambitne 
zr?cznosciowki), w ktorej akcja toczy 
si? bez podziafu na tury, czyli - w 
czasie rzeczywistym. Np. Red Alert, 
Warcraft 2, Earth 2140 itd. 

'Mfl%tak popularnie okresla si? 
®razkiSgier zamieszczane w gazecie 
(l||oewi?ksze screeny!”). 
ScrSHteaver - program, ktory po 
ftfiniolanym przez uzytkownika 
iyfe^efiezczynnosci" wiaczonego 
komputera zaczyna wyswietlac na 
monitorze np. rozmaite animacje, 
chroniac go w ten sposob od np. 
wypalenia „na amen” w kineskopie 
monitora wyswietlanego non-stop 
przez par? godzin tekstu. W sumie taki 
przydatny bajerek. 
Sequel - tak nazywa si? kolejna gr? z 
danego cyklu (np. Tomb Raider 2 jest 
sequelemTomb Raidera). Ciekawa 
odmiana sequela jest prequel, czyli 
kontynuacja gry..., ale dziejaca si? 
PRZED wydarzeniami pokazanymi w 
poprzednim odcinku. Np. powstajace 
obecnie nowe cz?sci Star Wars (filmu) 
sa prequelami znanej nam juz 
gwiezdnej trylogii. 
Shareware - w znaczeniu „wersja 
shareware”. Program (albo tylko jego 
dziaiajacy fragment, np. gra 
ograniczona do jednej misji), ktory 
mamy za darmo do dyspozycji przez 
okreslony przez autora czas, by moc 
ocenic, czy warto nabyc jego legalna 
kopi?. Uwaga: po upfywie 
wyznaczonego czasu nalezy taki 
program wykasowac z -> HDD, lub 
zarejestrowac. Naturalnie tworcy - 
znajqcy zycie - cz?sto na wszelki 
wypadek wprowadzajq do takich wersji 
dodatkowe ograniczenia (np. 
niemoznosc zapisu save czy 
automatyczne zakonczenie 
funkcjonowania po okreslonej ilosci dni 
lub uruchomien), poniewaz wielu 
uzytkownikow zupefnie si? nie 
przejmuje warunkami autora... 
Solucja - przewodnik po grze, 
podpowiadajqcy kolejne kroki ku 
finatowi. Taka mega-bciqga. Zwykle 
przydaje si? przy rozmaitych 
odmianach gier przygodowych. 
Speeche - sfyszalne w tie 
digitalizowane rozmowy, odzywki 
oddziafow itp. Czasem uzywa si? tez 
okreslenia „spicze" - ale sami widzicie, 
ze to jakos nie brzmi... 
Split-screen - mozliwosc jednoczesnej 
gry w dwie osoby naraz na jednej 
maszynie. Ekran dzieli si? wowczas w 

pionie lub poziomie, tak by kazdy gracz 
mogt widziec „swbj,J ekran gry. Efekt 
spotykany najcz?sciej w gracz 
zr?cznosciowych i wyscigowych, choc 
czasem trafia si? i w -> FPP (np. 
Target). 
Sprite - tu: kawatek jakiejs -> bitmapy, 
ktory moze poruszac si? (sterowany 
przez komputer lub gracza) po planszy 
gry, petniqc rol? np. wrogiego pojazdu. 
Rozwiqzanie spotykane w dawnych 
zr?cznosciowkach (choc np. w DN3D 
postacie tez ..robione" sq na 
sprite’ach). W dzisiejszych czasach 
odchodzi si? od tego typu rozwiqzan, 
poniewaz sq juz przestarzate i - w 
dobie produkcji -> 3D - gry, w ktorych 
wyst?pujq sprite^ nie wyglqdajq 
najlepiej... (choc naturalnie od kazdej 
reguty sq wyjqtki). 
SVGA - tak nazywa si? typ karty 
graficznej, ktory umozliwia 
wyswietlanie grafiki w -> hi-res. W ten 
sposob mozna tez omawiac grafik? gry 
(grafika SVGA = grafika w -> hi-res). 

Ewftppck - program, ktbry ubarwi 
namferan naszego Windowsa, poprzez 
np, igdmian? -> bitmap w tie, 
aninwwane kursory, nowe efekty 
dzwffitowe itp, Cz?sto mozecie ]e 
znal« w naszym Bonusie na CD, 
Tips - zasadniczo przyj?to si?, ze tips 
znaczy to same co -> cheat. Ale tak 
naprawd? tipsy sq to rozmaite 
podpowiedzi do gry (np. rozbij okno w 
trzeciej planszy - a znajdziesz sekretnq 
lokacj?), a nie kody do wpisywania. 
Tym niemniej mozna cheaty nazywac 
tipsami - to w sumie zaden btqd. 
Tips-machine - popularne okreslnie 
programow „bazo-danowych" 
zawierajqch tipsy, trainery, cheaty, 
solueje itp. 
TPP - Third Person Perspective. Gra 
-> 3D, w ktorej obserwujemy akcj? 
jakby z „trzeciej osoby”, oezyma 
postaci „stojqcej” lub ..zawieszonej" , 
gdzies za plecami bohatera. Najbardziej 
znane przyktady gier w TPP to Tomb 
Raider i MDK. 
Trainer - program, ktory - po 
dotqczeniu do okreslonej gry - pozwala 
nam na rozmaite oszustwa - np. granie 
z nieskonezonq ilosciq zyc, dost?p do 
wszystkich etapow itd. itd. Zwracamy 
uwag?, ze zwykle nie ma 
uniwersalnych trainerow - praktyeznie 
kazdy trainer pisany jest z myslq o 
konkretnym tytule (a nawet o 
okreslonej jego wersji). 

True color - zwykle to okreslenie 
pojawia si? w kontekscie „grafika w 
true color”. Oznacza to, ze gra 
wykorzystuje palet? grubo ponad 
60.000 barw i ich odcieni! 
Tutorial - najcz?sciej etap/misja w 
grze, w ktorej komputer uezy nas 
poruszania si? w swiecie danej gry 
(obstuga, klawiszologia, funkeja 
*PHpg®rzedmiotLJ Up.), Taki trenfng 
przediFawdziwq rozgrywkq. 

Zgmika - czyli save (zapis stanu) gry. 
znaczeniu „nie mozna robib 

&Sf wifi pod czas misji". 

PS. Jesli nie rozumiecie jeszcze innych 
wyrazen - piszeie o nich w listach. Za 
jakis czas bye moze pojawi si? kolejna 
edycjatego slowniczka, wzbogacona o 
nowe poj?cia... 



Tipsy 80 

Wi?cej tipsow znajdziesz na CD, w katalogu Bonus/Bonus 2/Tips na CD. Tamze polskoj?zyczne bazy danych z tipsami! 

Get Medieval 
(Monolith) 

Wpisz kody: 
mpkfa - God Mode 
mppos - pozycja 
mpfps - ibid kfateklsek (fps). 

GTA 
(BGA) 

Porada: jak przecbodzid do kolejnych 
miast bez uiywania koddw? 
Bardzo prosta sprawa. Wystarczy zebrad 
do kupy 30-40 samocbodbw 
i wysadzid mzystkie w powietrze (mine 
jest aby wybucbty mzystkie na raz (stawtad blisko siebieU)). 
W pdzniejszych miastach liczba samochoddw do wysadzenia maze uiec 
zwigkszeniu. Aby byto tatwiej, ustawiaj samocbody koto warsztatdw, aby 
w razie ktopotow z glinami przeniatowad brykg. 

Jest w grze jeszcze jeden fajny bajer. Znajdt grupg krfsznowedw i zacznij 
sig z nimi bid. Rozkladaj kazdego, bgdt Gototg, jezeti sig nie rozpierzchnq 
to jest dobrze. Po kliku, kitkunastu sekundach wafki zacznij powoli sip 
oddalad od nich; stanie sig coi dziwnego, TY zostajesz icb przewodnikiem!! 
Biegajg za tobgjak za samym Btiddg. Uiywajcie GTA Cars 2,0 (edytor 
samochddw)!!i Cats gra nabiera nowego smaku. 

Nadesfat: Lookas 

Jack Nicklaus 5 
(Accolade) 

• Sekretny przeciwnik 
Stworz komputerowego gracza jako: 
female, pro, plays from the black tee i 
nazwij jg Barbara Nicklaus. 

• Wpisz podczas gry: 

superball - wysokie odbicia 
molehill - duze wzgorza 
waxanerd - grasz z Wack-A-Nerd 

Commandos: Behind 
Enemy Lines 
(EIDOS) 

Wpisz 1982G0NZ0 podczas gry. (Jedli nie 
poskutkuje, wpisz G0NZ01982). 
Teraz uzywaj kombinacji klawiszy: 

SHIFT+V trace user 
SHIFT+X ieieporluje wybranego komandosa do miejsca 

mkazanego kursorem 
CTRL+I ntewidzialnoit 
CTRL+SHIFT+N pomyilnie koficzysz mis ft 

Sin 
(Activision) 

Naciinij tytde (~), wpisz kod. Enter, 
wracamy do gry. 

/health 999 - max. zdrowie 
/wuss • wszelka bron 
/supertuzz - God mode 
/nocollision - brak kolizji 
/wallflower • brak przeciwnikow? 

Ultra Violent World 
(Vorlon Software) 

Wpisz: thanksforcoming w menu (title 
screen) a bgdziesz miat dostgp do 
ciekawych opcji 

Deathrap Dungd 
(EIDOS) 

Docfatkowe tipsy; 
Wpisz podczas gry: 

ELVIS 
TOOLS 
TAXI 
MMMMUNGO - sita 
BILLY 
CAFFEINE 

- nietykalnosc 
- wszelka broh 
- level skip 

- szybkodc 
- zdrowie 

Powerboat Racing 
(VR Sports) 

•Hasla: FAN - Katamaran (Minnow) 
DIP - Katamaran (Pike) 
URN - Katamaran (Barracuda) 
MOP - ??? 
ZIP - ciekawe efekty... 
EPS - Championship mode 
PBR - Slalom 
PDL - ukryty tor 
HID -??? 

•Zaloguj sip jako (imig gracza): 
SML - Small Boat mode 
BIG - duze gtowy 
POW - Big engine mode 
FLY -latamy! 
BAA - nie ma mocnychl 
BAD - ?? 
BIF - kollzje (?) 
WIN - zawsze wygrywasz 

Rainbow Six 
(Red Strom/Take 2) 

Aby zaktywizowac cbeaty nacisnij‘ 
w czasie gry i wpisz: 

Tribal Rage 
(Talonsoft) 

NaciSnij jednoczesnie: 
Shift+Ctrl+R - odkrywa mapg 
Shift+Ctrl+V - zwycigstwooo! 
Shift+Ctrl+Z - 1000 jednostek 

kasy 

TEAMGOD 

AVATARGOD 
STUMPY 
CLODHOPPER 
MEGANOGGIN 
BIGNOGGIN 
5FINGERDISC0UNT 
NOBRAINER 
SILENTBUTDEADLY 
TURNPUNCRKtCK 
1-900 
EXPLORE 

Team God 

Player God Mode 
Stumpy Mode On 
zwigksza rgce i nogi 
Mega Head Mode 
Big Head Mode 
uzupefnia amunicjg 
przeciwnicy gfupiejg! 
??? 

zmienia gracza z 3D na 2D 
cigzki oddecb (?) 
Victory Conditions On/Off 

J C1 
V r * 



Nctjnouiszct brori bpdqto no uiyposoicniu Morunorhi Stonoiu 
Zjcdnoczonych - uj okcjl, 

Ulejdz do kobiny somolotu F/fi-18€ Super Hornet * nojnotuszego mysKujco 
uderzenioiuego* Icik tylko bedziesz gotowy do stortu z poktodu lotnishouica US 
Novy, wcz tu swojc rpce wszystkfe systemy nowigocyjne i bojoujc 
doskanevlej mciszyny. J J 

Samolot z szeroko otuuoFtq przepustnkq zostoje wyrzucony m 
poteznq sikj kotapulty. Doiwfodcz mesomouittyeh cmocjf, jokic toujorzyszo 
ekstremomym przyspEe^zcnlom podczcis stcirtu samolotu z pokiotfu lohiskouico 
i lotoLui i prpdkosdq 1 Mocha, by ui koricu oslqgnqc zamierzony cef. 

Zdarzyc sip mozc, *e nicprzyjcidclski pocisk bpdzie no tropic Tiuojej 
moszyny,pocJczos u/ykonywama niebezpiecznej misjl, gipboko nod tdrytorlum 
Uiroga. mopQ roiuniez zaskoczyc Op uzbrojone po zeby potrolujdce niebo 
somototy nioprzyjocielo. System bkeuiny stuiorzony prxez TfllON™ {Total liir 
ond lend Operations Network) doje giuarancje tego, ic kazda z misji bedzie 
mepoujtorzolno f zgofci zaskakujqcct. Korzystojcvc z systemouu tzui. flktyumcj 
Kobiny (zasetda - zoznocz 1 NHknJj) oroz z uj pehi rozbudowonej atuionikl, 
uiezmiesz udzfcit ui wojnic pouiietrzno - Iqdouie], szczegolnie doprocouionej 
pod wzglpdcin jej gtpbM realrzmu. 

SkrzytUa lub panterz, 

ale to Ty wybierasz! 

Dozbrojono i przeFormomono, aby slac postrach no skgponej si one cm 
'Unezyjsklej PutfynJ, 3 Dywizjo Pancerna zhouju jest gotowa do oktji - Ty jestes 

mionowonym dowddeg piutonu. 
Bpdcjc zoangozouronym m Operacjp Removal, Tuioje czotgi stonowlq 

?fodpowiedzl ujojsk amcrykariskkh no ostatnlq inurozjp wojsk libijskteh 
^dofiego. Podekscytowanie grq sprawl, ze bpdziesz sledzlat na brzegu 

esto# tile zdojqc sobie z tego sprawy. Nieparownywalny z niezym realism 
^az ze scenarluszami bltewnyml rozgrywanymf ur czasie rzeczyuibtym oroz 
S^fikq 3f>, stiuorzajq nlesamouulty kltmat. 

UJytuotoj nofoty bomboure zo pomocq systemu IVIS lub podzfwiaj suioj 
fieniusz objawlony przeproumdzenfem okcji dyujersyjne] no tytoch wrogo. U/ 

sposob stojesz sip zolnierzem 1 bierzesz udzbi tu nfemol rzcczyuihtoj woke. 

Wyfqczny dystrybutor na terenie Polski - MarkSoft, 
ul. Perzynskiego 2, 01-872 Warszawa, 

tel.: (0-22) 663-93-90, fax: (0-22) 663:92-98. 
e-mail: office^rnarksoff.com.pi 

http://www.marksoft.com.pl 



IE 

Deblutl Wprawdzie dw 
- "debutant" 

dziedzinie hreowanla 
zcatyewnoicignie 

ns "pacusiu" dzleto 
laga pajawlto aig pa raz 

sle i natychmlast 
nalezqcy mu aigtroa 

kim i - co waZnieJsze - o 
oczywiacie o 

"blaazakowej" weraji 
To jednak juz wiecie. 

niewiecie czego$, go 

Sailer? No, przekonajoiy 

Dzoseph 

BOHATEROWIE 
Mimo iz ogolem da si? animowac az 
dziewi?ciu bohaterow, liczba ta w grze 
ograniczona jest do trzech - ta trdjka, 
ktora jest aktywna jest tq, ktora zdobywa 
doswiadczenie najszybciej, najszybciej pnie 
si? w gor? po poziomach, Jeszcze jedno w 
kwestii liczby herosdw: Cloud jest 
bohaterem stalym przez niemal caty czas 
wyprawy, dlatego tez wlasciwie masz do 
"obsadzenia11 tylko dwa miejsca. Dobrym 
[choc oczywiscie nie obowiqzujqcym] 
rozwiqzaniem jest prowadzenie jednego 
bohatera zrownowazdnego i jednego, 
b?dqcego niesamowicie pot?znym 
wojownikiem lub... hm - magiem? Istnieje 
wszelako cos, co determinowac powinno 
wybor bohaterow. Sq to ich - jek chce 
tego oryginalna wersja: "Limits Breaks" - 
"przelamania ograniczert" (i rzeczywigeie 
cos w tym jest), ale to taka dziweczno 
nazwa. Ale - z kolei - czy 
dodatkowego komnlikowama? 
Niechaj limit Breaks 
pozostanq 'limit 
brekami"... Otdz cuda 
owe sq specjalnymi 
atakami 
dost?pnymi 
wyfqcznie 
wtedy, gdy 
zamierzajqcy 

wykorzystad je bohater jest powaznie 
ranny. Z drogiej zas strony kazdy atak 
preeprowadzony przez twoich bohaterow 
2wi?ksza poziom ich limit Breaku. Jednak 
dopiero gdy poziom ten osiqgnie pelni?, 
iwdj heros lub heroine moze go 
spozytkowad. Ogdlem istnieje siedem 
' zachowan cudownych" na postad. Sq 
one podzielone na 4 poziomy (po dwa na 
poziom i ostat.ni, ostateczny 
^zwartopoziomowy" Limit Break). Kazdy 

z bohaterdw rozpoczyna przygod? znajqc 
pjerwszy ■ plerwszopoziomowy. 
Poznawanie kolejnych nie jest 
automatyczne... Oto jednak to, co nalozy 
zrobid, by uzyskad dost?p i do nidi, 

limit Break pjerwszy: zadaj ostateczny, 
^miertelny ctos co najmniej 80 
przeciwnikGm, aby osiqgnqd kolejny 
poziom (oczywiacie pracz pierwszego ■ 
ten znasz od poczqtkuL 

wlasnie Cloudowi pozwalifi uzywad 
im|!?iocruejszydi Materia, takich |.sk 
Knights ni the Round, czy najlepszych 
znanych i dostqpnych zestawieri Materia 
ktoi ych opisame znajdziesz w dalszej. 

czesci sulloradniks"). Cloud potrafi 
wykorzystywad jedynfe hm\ do walk! 
wm :M,m powiniBnes vmmt go 
zawsze w piarwsiym rz?dzie Pamiqtaj 
liij-.viemjej 
i If uryny 
wariest obn 
atakiem wrogaj sm rtiwniez udera z 
poln.3 mbcq, Botiffterowie storey w 
diugim i^dz/e natamigst otrrymujq. I 
zatfajq, jedyme poiov/^ obrazed w oasis 
watlu wr?o. 

LIMIT BREAKS CLOUDA 

Mb HP-ktiw zad sprawia, ie jest gottiw 
podj^d si? Lego zadania. 

LIMIT BREAKS RED Kill 

Poikim 1 
1. Sled Fang: Atak skierowany przeciw 
jedneitrui przecfwnikowl zadajqcy drednie 
obraienia, 
2. Lunatic Fiigh: Ffzuca wHaste“ na reszt? 
dmyny,. 

Pofiom 2 
1. Blood Fang: Umiarkowanej mocy atak 
sktermmy w jednego pmciwnikn, ALE 
SmBro (Red M) odzysRuje niewialkq 

2, Stardust f 

Limit Break drugi: uzyj pierwszego Limit 
Breaka danego poziomu oSmiokrotma, 

Ostateczny Limit Break: ooo, to juz 
zupelnie inna kwestia. Najpierw bqdziesz 
bowiem zmuszony do zapoznania si? ze 

Poziom 1 
1. Bravar: Atak wymierzony w 
pcijodynczcgo pneciwnska 
zstiajqcy ^rednie obrozenio. 
2. Cross'Siasb: Pojedyndty atak 
wymferzony w pojedynczeQO 
paeciwnila ppip( ^redma 
obrazappi DodeUnwo: mm na 
obenvfBdnlme v.roga. 

moty 
Poziom 2 
U 
atekwi 
przeenwittei po mm |edmk 
nast?puie wtdrny atak we 
vJszystkicJi prveciwrukdw mm 
S.Climbazzard: Pot?jny atakskierovyahy 

| vv jednego przectwntka, 

wszystkimi poprzednlmi* ai _ 
wykorzystania Przedmiotu Speofdinegn ■ 
uii"?bnefjo dla kazdego bohpterfl,'. 

CLOUD 
C:aud jest niewqtpfiwia gjdwtiym. 
bohaterem gry, a jako m przez 90 
procent cza£b trvmnia rdigryv/ki (istnieje 
wyjqtek: gdy \mi cimm 
niedysponowany) jest aktywnym 

3j druzyny, jest po 

m3 
1 Moitnrain: Obdzdro^ atak itowny t 

meteordw.f^ednie obrazania], 
iqcy szens? na iranteme kszdego i 

' 'nlkdw vjifenych m ekranm; 
hind Togclr ProcentGwe'&Ztmsa na 

imiastiirtp o$miflrceiyie wezystkich 
przecrwnik^vj; cl ktdr?y zdolajq przetrwefJ 
eq etakowoni w umiarkowonie silny 
sposbb 

Poziom 4 
Dstate^ny Onmislaab: Pj?magci? 

pr. 

gic Points) i chyba rdvuniez m 
‘ Limit Bleaks, Nie molno r-dwnEei 

2B istnieje ra(aze)t poratediy 

zdolno^ciomi 
* 

^ d|atego tez 
M owiite 

Jego 

> 

RED Kill 
Je^lr nie mozesz odnaleiA Yuffie; Red XIII 
b?dzie twoim nijbardziei zrdvmowazonym 
bnbaterem, Dysponuje on calfclom nie^m 

atbkiom l zdpIjioSM mogicznyml 
jak rtSviirdez zoaczgcymi 

kiami HP i MP*kdw. Rod 
Xlll jesew rzeezy mw\ 

mm 
iza si? v/ 

sq zwykie 
krdtMystaitSGwe, 
dlatego tez warto 
trzymaft go w 
piermzym rz^dzie. 

dwbnastbkrotny 

PozJDmd 
Memory; Ognisty 

; wMsfflgWImcfwnikdw 
pot?zna ohrazoriia. 

DID HIGHWfND 
Cid jest drugim w kolejno^ci (po Cloudzie), 
pod wzgl.sde'm fizyeznej sSly. bohaterem 
FFVIf (a [ to tylko dlatego, ze Cloud 
zezwyczaj iest na wyzszym poziomle - gdy 
.sq m jednakowym - Cid przewyzsza sit? 
^abdfl). Cid obdarzony zostal calkiem 
^^^ ilp^cipjlp'kdw, jednak jego 

umiej?tnosci magiezne me sq vvrnle 
wyzs/e od umje|?tnmb Ban-eta. 
go jedynie vz uirmniu dla |ego czystej sily i 

H|Malych Cuddw. 
JezeSi animujesz tide, vzarto byloby, 
gdybyS-posteral st? dopelmC go Li ogaln i 
mod druiyny] jakimO dobrym magiem. 

BREAKS C1DA 

'oziorn 1 
1 Boost jump; Jeden tnqcyt ^radnio 

3. Dynemitd- Sredriq pot^ny, Opariy r, i :; 
||||j|| 

Pozmrn 2 
1 Hyper Jump: Atak wyprowndztmy 
pneeiw v^zystRifn przectwnlkom - £m\M- 
(mtQZfiy. h 
2. Oregon: Atakuje pDjedyncreno -- . v, ft pneiawnikn \ przonosi HP i MP z eeiu w 

Poztom 3 
1. Dragon Dive: Aukuje wszysUucfo 

ifjr«rtiviMWvi szeid rnzy, 'i 
obraienla. 



2. Big Brawl: Atak skieewany przeciw 
wszystkim przeciwnikom. osmiokrotny, 
zadejftcy cftzkie obrazenia. 

Poziom 4 
Ostateczny: High wind: Przyzwanie 18 
rakiet atakuiqcych wGzystkich 
przeciwnikow - kazda z nich zadaje lekkie 
□brazen ia. 

YUFFIE KASAGIRI 
Yuffie jest prawdopodobnie najbardziej 
zrownowazonym bohaterem, zaraz po 
Cloudzie. Jej brori razi na odleglosc, 
dlatego tez moze zostac umieszczona w 
drugim rz?dzie. Yuffie dysponuje pot?znq 
sitq ataku oraz imponujqcymi Limit Breaks. 
Jakby tego bylo malo: charakteryzuje si? 
rdwniez istotnq silq magii i zapasem MR 
kfiw. Jako ze Yuffie jest ukrytq postacft. 
aby mdc wftczyd ft do swej druzyny. 
musisz ft odnaleid. Oto w jakr sposdb: 
krqzy ono w teste meopodal Gold Saucer i 
Jurm W?druj tedy w tych okolicach az 
napotkasz i bqdziesz zmuszony do walki z 
"Tajemniczym Ninja'1. Pokonaj go/jq, a 
nastqpnie zaproponuj przyftczenie si? do 
sbsznej sprawy. Nie prdbuj dotykad save 
points na ekrsnie. bowiem jezeti to 
zrobisz, ucieknie z druzyny, '‘uwalniajqc" ft 

zarazem od 200 gib Ucieknie tei (rdwrife? 
kradnqc gill, jedlf naepoprawnte odpowiesz 
na jej pytania. W powyzszyoh wypadkadi 
b?dziesz imisiat poszukad jej na noviro \ 
znowu stoczyd z nft walk?,., Na 
postawione pytania powinieneS' 
odpowiadac w nastqpujqcy spoadb: 
opcja dolna, gbrna, dalns, gdrna. dofna 

moztiwo£demi Aens czy Yuffie. Jego 
fizyczna sila natomiast.,, No cdi * gorsza 
jest od Cattfa?) jedynie Aeris. Istnieje 
jeden moment, w ktdrym powimen 

LIMIT BREAKS YUFFIE 

Poziom 1 
1. Greased Lightning: Bfyskawimy atak 
w jednego z przeciwniktiw jprzynt&zqcy 
mu srednie obrezema. 
2. Clear Tranquil: Przywraca pevvnq ilnsd 
HP catej druzynie. 

Poziom 2 
1. Landscaper: Atakuje pojedynczego 
przeciwnika £redmej mocy atakiem ikmu 
2. Bloodfest: Atakuje wszystkfch 
przeciwnikow dziesftcickrotnie * Sredniej 
mocy atakami. 

Poziom 3 
1. Gauntlet: Zadaje umiarkowane 
obrazenia wszystkim przeclwnikom. 
2, Doom of the Living: Pfttnastokrotny, 
sredniej mocy ptak przeciw wszystkim 
■ obecnym przeciwnEkoni. 

Poziom 4 
Ostateczny: All Creation: Zadaje 
cftzkie obrazenia wszystkim 
przeciwnikorp. 

CAIT SITH 
Gait Sith jest wyfttkowym 
botistersm Niestety - jest zarazem 
jednq-z najslabszycb dostepnych 
posted Jego sift jest czarodziejsim 
ale nawetbno m moze rtfwnad si? i 

sfc&nowi Iruzyny, jednak trudno go 
tjq? ich?) pdec^ jako stslego czlonka 
teomu. 

LIMIT BREAKS CAITTA?) 

Poziom 1, , 
R2UIKOSCMI: R2U6 (w^nii, Wynik j moc 
ata ku zdeterminowa ne sq ki tkg m e 
czynmkami. przykladowp; liczbq oczek czy 
tez okolicznoScft, ktdrq to str-dnq upadly. 

2 

Poziom 2 
Lcsrmame, efekty jak nast?puje: 
3 sztaby. Przyzwanle prrypadkovimgo. 
stivers. 
3 krrony: SzeSciu zabewkoi 
atakuie wszystkich przeciwnii 
ini sredniej mocy obrazenW 
3 gwtazdy: Tomec Mocglo i - m wainlejsze' 
- przywrtaia drozynfaM i MR: 
3 seres' Przybycie lucky Girl, ktzdy z 
bohaterbw zyskuje mozliwo^ zadawahia 
ciosdw krytyeznych.- - 

3 moogle: Gala druzyna staje sig jednym 
ogromnym Cait Sithem, dysponujqcym 
ogromnq sift atakow i pot^znymi 
zapasami HP i MR 
3 twarze: Natychmiastowo usmierca 
wszystkich przeciwnikow bez wyjqtku. 
2 twarze, 1 belka: Natychmiastowo 
usmierca druzyny Rowniez bez wyjqtkow. 
Cokolwiek innego: Pudelko na Zabawki 
atakuje przeciwnika, zadajqc obrazenia 
sredniej mocy. 

BARRET WALLACE 
Barret jest jednym z poczqtkowych 
bohaterdw, jednak szybko staje si? 
"...zastqpiony". Dysponuje wprawdzie 
dobrq sift ataku i masywnq budowq [HP), 
jednak jest naprawd? slaby, jesli 
uwzgftdnic wartosci jego zdolnosci magii i 
MP-kow. Mimo to jednak wiele z jego 
broni razi na odleglosc, tak ze mozesz bez 
kar umiedcic go w ariergardzie druzyny. 
Barret zdecydowanie jest wojownikiem, 
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Sufler 

VINCENT VALENTINE 
Vincent jest kolejnq ukrytq postaciq. Jest 
niemal tak doskonale zbalansowany jak 
Yuffie. Podobnie jak ona uzywa broni 
dlugodystansowej: pstoletdw - z tego tez 
pawcdu moksi umie£ci6 go w tylnym 
rz?dzie, Vincent dysponuje zarbwno dobrq 
mccq ataku. jaki MP-kami, by rzucac 
mektdre ze fiferomniej&zycb czarow, 
Moiesr przeznaczyd go na uzdrowiciela i 
M mu czary leczqce oraz kilka mniej 
pat?inych czarbw ofensywnych, Aby 
pozyskk Vincents, musisz zabrad Gold 
Key i sejfu w Qworze Shrina CShrina 
Mansion) w Nibefheim, WskezOwld 
wyjawtajqce kombinacjq sq rozczucone po 
calym dworzyszczu, jednak ■ jezeJi nie 
zamierzasz uganiarf si? za nimi - oto szyfr: 
Prawo 38, Lewo 10, Prawo 59, Prawo 
97, Zmlzi bossa Lost Number i uzyj 
klucza na wrotach krypty w jsskini 
prowadzqcej do Biblioteki Sbinra. Podejdt 
do trumny, otwdrz jq i przembw do 
Vincenta, Upewmj si?r k mdwisz do mega 
i odpowiedaj jak nastqpuje "Talk about 
Sephirofch'1, a nastopnre "Who are you?“ 
(ta odpowied* staje si? dostqpna po 
ponownym otwarciu trumnyl OpuSb sale, 
Vincent podqzy za tobq. Limit Breaks 
Vincenta sq nietypowa Go bowiem. 
zamiast wykonywad sekwencje czynnodcr, 
zmienia si? w okredlonego poziomem limit 
Breaka potwora. Kiedy jednak wpadnie we 
wsciekloSc, w swdj mutagenny qzal, staje 
si? "niekontralowalny'1, walczqc ns 
wlasnq rqkq. Stan ten ustqpuje pa watte. 

LIMIT BREAKS VINCENTA 

Poziom 1 
Galian Beast: Szybki i zwtnny, potwdr . 
szafujqcy cpartymi na mocy ognia 
atakami. 

Poziom 2 
Death Gigas: Wolny. Eecz pot^zny,. 
/adaitjcv sredmej mocy, £wietlH8 
o braze nia. 

Poziom 3 
Hell Maker: Zachowawo?y;potft# 
zadajqcy sredniej mocy obrazenia i 
dodatkowo wywolujqcy rozmolte 

Poziom 4 
Chaos; Przepotqiny, 
potwdr Ni 
eiementarne cl 
pnzeriwnikom t 

ate* 

t tdrym zaczynamy grq. Jsf MP i 
tmieifr.noscr magiczne sq raczej 
przeciqtne, jednak jej fizyczna- silt jest 
calkiem, catai, Jest iepszym maglem niz 
Barret, rdwnte kompetentna w trakeie 
walki (rtiwnie szybka \ tylko odrobin? 
slabsza) i potrafi wykanywa£ zoaeznie 
lepsze Limit Breaks, Powifinfj pozostavvad 
v; iwojej druiyme naeco dluzej niz Barret. 
GczywiScie - przesikadS|q tu nreco 
senty meaty - jest vwybrankq: J uMochan£| 
Ctouda, are,.. Jej Limit Breaks $q 
wyjqtkowa. gdyrsij to Mnn&cje 

1 kuniultatywrtyob" stoktiw w przectwniks. 
Kiedy przyzywim Corfu, kazrfy poziom 
zostaje uzupelrriony przez kofo Fortuny, 
WcjSniM przydsku powdrfujs, ie 
zotrzymuje si? ono na jedaei z trzeeb 
em^Sagm 'trafienie, pudlo. #yeah!#, 
□maciflia ons, oiipowlerinio: nor mein y 
a tak. atok slabszy, atak potMjnej mocy 

LIMIT BREAKS TIFY 

ft 
1 Beat Rush: Soria uderzed witim - 
^radnfs cbmzenia, 
2. Somersault Kick: Pojedyncze kopni^cie 
Sr^drfii mocy, 

Poziom 2 
1 Woteffeck: Opai’ty na mocy wody atak 
zarfajgcy umi&rkawane obrazenfa. 
2, MeLaodh/e' Urferzenie aiosace ^redaie 
obMenlfti 

Poziom 3 
Is Dolphin Blow: Przer^uccnie 
puwodujfioe todnio obrazema. 
2. Meteor Siam: Goa ekspfoduf^cego 
elate - zadaja r^erfnte obraienia. 

FINAL ATTACK 
v/mi 

Gstatseczny: Final Heaven: Ostotni. 
eksploduj^cy atak, zadaigcy przedwmkowi 
ppwazn'e obrazenia. 

MATERIA 
Jur po zsatawianiM adgowfatlojgcej 
naszym prefarenQjom druzyny, po 
pewnym czasie vip rnliicy, 
pr/Gciv/niWjW nndchodzi potrzeba, by 
wybrud Materia. Spory orfsetik 
hrom i.zbroi m per? spaciBlnych miejsc 
przeznDczanych wladnie na materia, tak 
by mozna bylo ^ombihovvad1' efokty Jcb 
dziatert I uzyskoi potemtejszy afakt, t 
poozatkii rclacje vvydajg si? oezymte * 
przykiadowo WSZYSTKJE materm 
poteczQiia ^ Restore materie - by mtic 

' izyne, |bb 1 mrm 
by atakowad 

przeciwnikdw Prfintej 

m (i zneeznie 
■pai^niejsze od 
zwyfclych) pary, ktfire 
moze-S2 wykorzystel 
Oto kFlfta z nich. 

PHOENIX 
Fins! 

Attack 
wywdte 

elekt 
tezrfejpp^oicpnol z pirn 
matefii w momencte ^mtcrcl 

lix- wskrzesza cai 
lodad do 

w postsci 
wiasme Final Attack i - kiedy 

-k&irfy 

LIMIT BREAKS BARRETA 

Poziom 1 
1. Big Shot: Pojedynczy atak zadajqcy 
srednie obrazenia pojedynezemu 
przeciwnikowi. 
2. Mindblow: Pojedynczy atak calkowicie 
wyjatawiajacy przeciwnika z MP. 

Poziom 2 
1. Grenade Bomb: Eksplozja, ranigea w 
umiarkowany sposob wszystkich 
przeciwnikdw. 
2. Hammerblow: Jeden zabdjezy atakw 
pojedynezego wroga. 

Poziom 3 
1. Satellite Beam: Zadaje wszystkim 
przeciwnikom srednie obrazenia. 
2. Ungarmax: Zadaje wszystkim 
przeciwnikom powazne obrazenia, 

Poziom 4 
Ostateczny: Catastophe: 10 atakow we 
wszystkich przeciwnikdw zadajgcych 
ci?zkie obrazenia. 

AERIS GAINSBOROUGH 
Aeris dysponuje niezwyktq zdolnoscig: 
naturalnym leczeniem. Oprdcz tego jest 
po prostu najlepszym magiem dost?pnym 
w grze. Jej ataki sq straszliwe! Rowniez 
jej zapas MR w pordwnaniu ze sredniq 
calej druzyny, na okreslonym poziomie jest 
ogromny. Nie ma jednak rozy bez kolcdw: 
Aeris wartosc jej HP-kdw nie jest zbyt 
wysoka, tak ze powinna ona bye 
chroniona przez postawienie jej w drugim 
rzqdzie druzyny. Nie ma jednak potrzeby, 
by zmuszac jq do walki, pozwol jej rzucac 
czary, uzywac rozmaitych Materia i 
wykonywac Limit Breaks - w ten sposob 
lepiej wspomoze druzyn?. 

LIMIT BREAKS AERIS 

Poziom 1 
1. Healing Wind: Ulecza cafq druzynq. 
2. Seal Evil: Rzuca "Stop" i "Silence" na 
kazdego z wregow. 

Poziom 2 
1. Breath on the Earth: Leczy calq 
druzyn? i likwiduje kazdq z trapiqcych jq 
dolegliwosci. 
2. Fury Brand: Natychmiastowo wy pel nie 
wskaznik cudow innych bohaterbw i 
druzyny. 

Poziom 3 
1. Planet Protector: Zapawma druzynie 
czasowq niewraiiiwosd, 
2. Pulse of Live: Uzdr8Wll||M 
dolegliwosci i przywraca HKI 

Poziom 4 
Ostateczny: Great Gospel: 
przywraca HP/MP calej dir 
ponadto czyni bohaterdw 
niewrazliwymi na ctesy m 
walki. 

MP A9S0R8 wraz i silnq .materia otaku 
MP Absorb zabiera okreSJony precent 
wadtbSci cbnalod, jakio iadmsi i 
przywi’oca MP o tej wartosci. To rM 
mozo oleezad siq Li ekezuje) przydotne dla 
herosdw rzucajqcych duzq iloSd czardw. 
PrzykteElDWo: kbszt rzuceriia czaru 
Alexander to okolo 80 MR lecz obrazenia 
wroga pfzywrdc^ rzucajqcomu okoio 97 
MP (vv zateznoScr od poziomu) Tym 
safym zyskaleS MR miast stracid a 
oprdcz tego rzucifes po0ny czar 
przyzywojqcy. 

ADDED EFFECT rlqczony I HADES 
To pozv/ala zaklqd wJBSdwoSci przyzwania 
Hades fktdry rzuco klqtwy m wrogdw : 
Stop, Stone, Frog. Silence i tak rfqlep w 
zbroijub bronj, Rzucenie tego gilpira Sspravzia. ze bo hater staje si? 

ony przed skutkami IdqEw, 
Wzmocnieiiie oim hvm powodujo, ze 
kazdy atak niq ma szans? ne wywofenie 
efektdw Hades na przeciwnikij. 

Istotejo rowniez fenomen Naturalnaj 
Mateiii- super-pot$iaa i * niestety - 
ukryta materia dostopita vvyfqozme przy 
udzisfe Ctiocobos Istrusiopodobaych 
wisrzohowcdw, ktbre nalezy wyebowad i 
wytrenowacl Aby uzyskad poiqrffmego 
Chopobo, hiizfbsi miisial wychowad go 
na farmia Billy'ego tBillyte Chpoobos 
farm! 1 wytrenowsd go \v gonrtwie w Gold 
Saucer. 

QUADRA MAGIC 
Kazdy c^r lub przyzwpnje, ktOre i niq 
polqczysz, “rzuca si|* czLerokrotnlew 
momoncio normalnago v^ykorzystams 
tegoz oraru Inb przyjwaois fin nyml Flawy 
uryckufpsz pbozwdrby efekt w cents 
jedaogo). B$ilm potrzebowel co 
najmrtle] Stefotnego Chocobo ftega, ktdry 
potrafi przekranzad rzektl, I nast?pme 
dotrzed do jeskinf, zbajdujqcej si? na 
koheu archteeiagu wyap na poludriiowym 
knntyneficie. 

MIMIC 
Mimic pomoL ci skopiowee to samo 
poSMnl^cie (atak lub czar lec/ nie Cud) 
poprzedniego bohatera Jesli Cloud rzuci 
Knights of the Round, wykorzystujqcy 

herns tnoze rzucid. darmo, 
zaraz pb dm rfiwrOei Knights of the 
Round. Wybbrai sobie tem. co stanie 
siq, gdy rmcisz pdqczone Quadra Magic 
i Bahamut Zero, a nast?pme zduplikujesz 
otektil Potrzebuj esz jednak Mon ego 
Chocpbo, by dostad si? do jaskini w 

firadkowo-wsphotinifij ozq^ci Zocbodniego 
Kontynentu, w’Scwnie gdr znajdujqcych 
s^i dpkiadriie na zochdd od Rocket Town. 

KNIGHTS OF THE ROUND 
Najmoonlejszy ofensysvny czar dostepny w 
giTO. aUkuje przeciwnikbw 13 rozy 
pot^nym nie-elementornym uderzeniem. 
Aby uzyskad bgo cennegn 
sprzymferzehcn, bqdziesz potrzebovval 
Zlotego Chocobo, by zabrai ci? na 
sarnotnq wysp? w kraheowym pdteomp* 
\vschodnlm1 rogu imta. m 
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}ni03SPwzerunku: rty by” i potem tylko-filychaf bylp salwy 
miechu, gdy archiwa z naszymi 

komentarzami przychodzijy do nab 2 

rbznych stron Polski fako "hot-stuff", Nie 
da si? ukryc, ze byfy to mezapOmniane i 
niestety bezpowrotnie stracone chwile. 
Jakis czas pozniej imc AkiFta laopatrzyl si? 
w modem, przyprawiajqc mnie tym samym 
o bialq gorqczk?. Wowczas szanse nie byly 
juz rdwne, gdyz byt wobec mnie zawsze o 
min. tydzien-dwa do przodu. Q ile zdobycie 
wi?kszej ilosci aktywnych kontaktow bylo 
w zasi?gu moich mozliwosci, o tyle 
wyprzedzenie sieci bylo niemozliwe. Tak 
bylo kiedys. A teraz? 

kreowaj_ 

'wr WKKM 
bl posij^p liczni kontakty, |n(ne£c(f 
dcjScia Ize starych dobrych lat. gdy swapp 
leszcze kwitll i dnbrze i efektywroMzigfeW 

Ev/apparaml. Sq rdvymei t^cyp fedrzy 
jedynie piszq nazw?tej prdfesjl abok-swoiaj 
xywki w siawsacft grupowycb, Tg do# 
pokrgtng meteforq chc? upiyslowifi 
niektdrym “swa'ppfifo#. is rtiastefey. Me 
sq nimi tylko i nazwy. Cftod i £u nastqpuje 
pewnego r&rfzaju prcfanacjq :1 Kochenf 
newbies w zdecydowanej wi?kszMti 

Ostatnio wisle mdwi si? na temst SEeny, a 
u&mSIajqc - snail swappu i Intirnetu, 
Swapperzy Tpowotania" zarzekajq si?, ze 
Siec nigdy nie wypne, tego w czym sq 
wspaniali, czyli tradycyjnego swappowania. 
Natomiast inni starajq si?, bardziej lub 
mniej delikatnie, sprowadzic ich na ziemi?. 
Kto ma racj?? Dlaczego? Moze po lekturze 
tego artykulu stanie si? to dla was jasne. 

UPADEK IDEII 

Byly takie czasy, gdy wysylalo si? nawet po 
5-8 dyskow "za jednym zamachem". 
Obowiqzkowy dreszczyk emocji towarzyszyl 
kazdemu otwarciu koperty i sprawdzeniu 
zawartodci nodnikow. “Yeah, jest 
imphob12.zip!" i nurtujqce pytanie - 
‘'B?dzie bad block czy nie b?dzie...". A 
tenaz? 

'Aaargh, mamuslu, moglabys juz skonczyc 
rozmowg?" lub: 
"Fak! Znowu mam restrictai”, tudziez: 

SWAPPIN' IS DYIN* 

Profesja swappera CAtKOWICIE stracila 
swoj sens. Swappera z prawdziwego 
zdarzenia, szczycqcego si? kontaktami 
oplatajqcymi caly swiat, dzi?ki ktoremu 
produkcja z Koziej Wolki Cbez urazy dla 
samej zainteresowanej] w przeciqgu 
kilkunastu dni mogla dotrzec do Stanow 
lub Australii. Swappera, ktorego 
podstawowymi i najwazniejszymi cechafni 
byly szybkosc i "cieplota" produkcji przez 
niego rozprowadzanych. Nie wylewne listy. 

INTRODUCTION 

organizujq grup?, gdyz nie sq zaj?ci 
kodowaniem/rysowaniem/komponowaniem i 
mogq skupic si? na reprezentowaniu grupy 
14 na zewnqtrz"; 

cl. s_tj pg jjrostu dpbrymi ku^plami, 
ktdrych obecno^d w grupie-jej nie 
zafjkMzh a gigs iw? ponndc. 

chotfatu o ch# Ispsietja 
m 

tego sq traders fe^rychy 
nm tPCI rswe i tawL 

Swappers byli potrcebni, bal 0yE wr?cz 
nieib?tJm. A teraz? Sq |b?dnUcb fonkcjt 
prze|muje w zasadzie ka#y citonqk gri 
ktory m do3t?p d 
rmnirt spgdzanych na uczdrn Sub w i 

pajntnvsze 
iqm i najvnqkszyi 

mswjfimtnfe i 

przypadkow nazywajq $e? dumrtte 
swapperami, me zdejqc sqbie naw&t 
sprawy o czym mdwiq, Die filch swappar 
to cztowiek mejqcy kontakty i 
ro.-ij nwadziijqcy Stuff". 
wszslkiei iimsct porady Niestacy, tylko 

znikoma ich cz|# wyjainis ifoglqbpk, na 
czym p‘j;ega ca preca, i ktdrei strony by 
na mq me spojrz# - bardiO:prccO’t 
:;>■ Dsoc.ii lonne, Extend fuz daw no gpwit, ze 

CM jest i& «|u/p, Ja start?; 
przysmwiow™ okoniem i powiem, ze 
swappera w lipidVm bylo, m 
main! Natomiast misMmy wielu 
"MmpzwoflBpyif -1 SO' feajbv/ymi 

itaktami. Wmtei hiaionr polskiej ft^ 
my m bylo c^ vn^cei niz IO os 6b 

iajqcych pinad 100 kontektbw. kto 
i$giran| 4setk?" byl ogdlme 
3kupm'zal czdtowe miejscf m 

(atomiBSt na Amidze ^ 

one od 

F 

Przyzwyc^lprtie 
mawial Arvstate 

f^Sf? przypodki, ze-KShi 
[ w grgnfCdCh 200 i 

^-*1jednak do 
Pfflflyz zbytnto rdznily si? 

MENTU 

ei sq w niej od 
evzypadawyrzjjcid 
' w M rezvilAji 

|:si? drugq rraturqjok 
^Bbbiqffcoi pi4’ 

wiele lot* t!"uElpo jest nam pgbyp 
p.statychliiawyltfa/ i priyiwyczaiaA. 



■ ■ 
Scena Komputenowa 

' * 

ibob^" To ws^ystkoipa swdj 
: -epovuterbjfhy. ctenafeterv fiidaje Mmt 

anu co robrmy, l casern nasza 
'ealy jradupBitaj*' Bostttegafriy, re roe 
■ zeba wcaie mst 130 tatetadw, teby - 

izybkdd rdwniei przastaje bs§ feyd, bo w 
oivofnicy listeumfsto tepominarny o 

rtifeej notce, zbywaiqc kofejnycb 
f^tnych iedynle standardem A tr- s,? 

■jekdrym me podoba, Widzqc ze efekty 
mm co pi^cmvoSiimy tsk crtfko teraz 
sote GStqgni|d fejkolwisk z^Jost^peiM do 

dnej strcmy, $atmie racjorislme na calq 
ytuacte. chcEefiby&ny ttfpd Porzucti 
WBpping. Lepz i drumei strony czujemy do 
ego Dgromny sentyment, Wyobrazomy 
obie, jak M?ie nam [ego brakowad. Co 
atomy? Rbz to, crijyktuje zdrowy 
oisqdak* czyli z lezkq iv oku mdwimy 

m^\m 
ir .r-_ J/ap 
Ir|iftfcfjrofesjl koctertr. 

graJiko czymuzyb, #raj efekty, 

POZFOmi Q^tO Sq wr?« 

p&rftkgjpnistami A Ptwte 
kilka life doskonglili sift sjjifvftc sivofi 
corezbardziej zaswansowams 
a tortrz#r?yst0^ i ^go. Po€Z#owo opi 
LitfztSajSc stem scania, tworzqe jq - dati 
jej cos z sifjhMa. Terazona, nlejoko 
odwdzi?czfijqo sfe. stawia przed niml wiele 
mozliwosci pracy> Prtmy komercyp^ 
Przykfadow jestwiefe, a niektdre i nich 
widoczne sq rdwniez w CDActm A 
swapper? Co zyska! przez te kilka lat 
scenowej harowki? Kilkunastu (-dziesi?ciu) 
znajomych, umiej?tnosc fatwego i 
szybkiego pisania, niekiedy szacunek i 
powazanie. Szacunek nie wystarczy do 

BjWSffn sfci&roi 
i CD-Action pregnqcych 
3d? ze seen? i 

_ nych przez Marquisa 
rglBfiem “mattem cda". Bqdzcie kreatywni i 
:StaN)c3e,s^S|t)ad wyzej! Nie bqdzcie 
krdtkotvzipczni. Moze te, na pierwszy rzut 

frazesy urazq swiezo 
upieczonego feivvappera" i wywolajq 
zupafnle odmienny skutek [na zlosc mamie 
Gdmroz? sohn? oszyl, ale jestem prawie 
pewny, ze u schylku ich swapperskiej 
kan"&r*y lo 11a ucfe im si? do czegos dojsc, 
CO vyidlisieiszycb realiach jest nie lada 
wyczynam i to nie ze wzgl?du na 
konkurencj?, ale warunkow, w jakich 
przyszto nam bawid si^ w "scenowanie") 
b?dq zadawad sobie pytanie - i dlaczego 
nie uczylem si? programowania? Zamiast 
dolqczac do wymierajqcego gatunku, 
zostajqc swapperami, zdobqdzcie si? na 

wi?cejf Wysilcie-te dwie. 
iuz nadwef?tene, szare komdrkn|^^^ 

jmponowad, rysowftd albo uczydlj 
kodowania vel progrinowania, VVjT 
sobie, ze Grass, Clifford M„ Fame 
Kazik tez kiedys postewili pierwsZL 
na ekranie! Ich pierw^e grafiki tea 

przypominaly dziela Picsssa ■ nie dj] 
wielkiego mistrza. Bartesek czy j 
od razu zaczql zajmowad czoSowi| 
na music compo, a Yoghurt, Aw 
skakali jak dzieci widzqc pierws 
dziatajqcego druciaka ttylko nreti 
zainteresowani mi tu nie prnstt 

Pomijajqc oczywiste korzy^ci pfymjce t: 
kreatywnego udzielania si? na scenie. 
wierzcie mi, ze nowi swappf'rzy'“made in 
cda" nie s? najlepiej odbierani przez ogdl 
scenowcow. Nie chc? nikogo zniech?cad do 
sceny, a jedynie sklonic do ponownego 
zastanowienia si? nad swoj? profesjq na 
najblizsze miesiqce/lata, o ile pierwotnie 
wybraliscie "tonqcy okr?t", jakim jest 
swap. 

Cortez 

Walka o wlaflze, czyli kto wazniejszy! 
(pozppowka na lemat) 

Tak to juz si? w temacie sceny porobilo, ze 
t jej grup zawodowych jest 

niezadowolona. Najpierw wymienmy moze ti 
jropy: groficy, koderzy, muzycy, text- 
*vriterzy, swapperzy. Pewnie jest jeszcze 
nindstwo innych, ale te sq najpopularniejsze 
D'czym b?dzie mowa? 0 tym, jak to 
przedstawicj&je kazdego ze wspomnianych 
klandw walozq o otrzymanie swojej grupy na 
szczycie hner^rchif wartoSct \ wladzy. 
Oczyy^eMadzy w Swiatku sceny! Ale kto 
wie? Mote ktedys powstanq Ntezalezne 
$airicr2qtiib Text- 
vvritertiw m przykladu? I co pfllmej? Takfm 
tSaSnie scenfiHfeem mtimju wypadkdw si^ 
zajmiemy. 

W dzisiejszym, demokratycznym dwiecie 
grupa znaczy wszystko. Aby mied o czyms 
gfos decydujqcy, trzeba posiadad jak 
najwi?ksze poparcie w jakiejs grupie. 
Wiedzq to dobrze chtopcy wystawiajqcy 
swoje produkcje na roznych parties, ktorzy 
zawczasu organizujq sobie takq wlasnie 
licznq, a wi?c wplywowq grup?. Ale grupa 
to nie wszystko! Grupq zawsze musi ktos 
pokierowac - takie zapotrzebowanie 
zaspokajajq jednostki wybitne tudziez 
ambitne. Grupa bez przewodnika to tyJko 
rozw^fiszczane stedo miotajqce si? na 
wszystkifi strony, Jednostka wybitna 
tudziez ambrtnc, bierze ten tlum zq mord?, 
kate ei? zsmknqd i nar2uco swd|b zdanie. 

I ^^feypadku wypada czymd. Jest 
fco.fiiBVVfijtnFiwiB zjawisko dohra, ho 



gpi p costs.. Breed e wszystkim: 
prdw nig pofeebujq ani muzycy, 
[fey, tym bartfziej koderey, I 

pie: text-writerey patrzebujq Kb tym b&rdziej 
} anibicjs.stwureenia 
rail maga]. W-niosek 

zawm przechfapnnc! 

TwarzyeieJem, Nadswcq Ksz| 

Zer ojady nko we j AbstrakcjiE kj 

itidc. Jest: to moc 

—1 SB 

i \ i 
LA <:li 

rad tym haslsm 

e.i cal to wit d 
disk to "fiotu same 

hip 

m Mao Tsd Tung), M vwfe 
u$\om 
fflrodiSw, I TOtetimWS| 

Djiue pemi^rdzy 

|est fake. Stacks 
ediiwifltem 
c^^runkfiw. 
tki ambitne tki myd^eychjimcaj., propaganda 

mm magiSw, 
ft, propaganda sufocsSu, czy vjiele .... ^ 

ne 
Tub t 
istniri 
niea 
scenowjfjj 
w takt laid 

mnego tecffoo, wbija# 
do Ljiowy, CQ Uk o! 
gwjatopqaH jest y/aihe.' ^ 
muzy.fea lagatiti ofiycraje. Ale odwrddmy 
sytuac^j^ppmy. :q hy sj| scaio, gdyby 
muzyk na&tanawri przeiqo wlsMriijd 
^atem (scenqL Wypuszczape pmz pga 
modki moglyby$)odprogawo programowad 
ludzi na jakies, nie zawsza mile, 
zachowania! Muzyk mdgiby manipufowad 
tfumem, sqczgc w jego u&zy odpowiednia 
kawatki! Mdglby 

■ lego a me mnego mega.tups Jfeail, 
gdyz to wlasnie ten Mag pilnirol? 
Prcekazmka Mysli do Spoleczedsfiwa. A 
Nedciagajff ciemne chmfiry 

Ale co do powi&dzemB, czy tez mlzfl raezej 
- do zakodowania, majq koderey? (Coder 
jest tq cichq osobq, ktora nie wyrtizniajqc 
si? "spektakularnie", robi spektakularnie 
wyrozniejqce si? rzeczy. To wfaSnie dzi?ki 

lerfnak wsiystkre WczeSnfejE 

r moglybwtnfei bez., swapperdwl 
bowiem|okonywalby si? wsn 
idet, inm&i pooprogovvycb prz&B _ 
gdyby nie'mrdwcza praca 5wappj§$'' 
Swapper nie ust?puje w niczyrtV 

wczedmejsiym gpupom zawodowym sceny. 
Be. mozjis' zeryzykowatf stwrerdzenie, ze 
grupy te sq wysoce od swapperfiw 
zalezne. To swapper ustalo warunki gry, to 

uzaleznic i 
zahipnotyzowac tlum 
rytmicznym 
waleniem! Wtedy 
wszyscy stajq si? 
jemu poddani i na 
swiat [seen?] 
zwalajq si? wszelkie 
mozliwe plagi, a 
muzyk zaezyna swe 
rzqdy. Czy wszystko 
jest juz dla Was 
jasne? No wlasnie, 
bqdzcie wdzi?czni 
muzykom, ze jeszcze 
si? do tego nie 
zabrali! Chociaz 
dochodzq mnie 
stuchy, ze pewien 
osobnik (nie b?d? 
wymieniat nazwiska, 
powiem tylko, ze 
jego xywka zaezyna 
si? na F), bardzo 
mocno mysli o 
przej?ciu rzqdu dusz. 
W tym celu zaezyna 
publikowad w CD A, 
tworzye core? 
berdzioj 
ambientowo- 
scbizaEdalne modki. 
zaezyna ibyd 

AKh 

ROLE 
- 1MPHOBIA - PULPE ■ MELTING PCJT • 

k 

, siei intryg, wsirjytujijad'W^irDS^iiieego 
rue spc:j'ewa:qcith si? I8rtstyil4w sesny. 
Melody fhajg praca 
orgamezna przei powtfne, CZQS^M^^,-- 
kosztovme. afe dajgce banfzd dobn 
rozsylanie swaich produkcjiWpm.. 
ikwjqcycli w fatafnym bl?dzid ludzi; solid 

praca na parties Ijak myM, daoi.ego i 
wiele rzeczy jest tv/oreonych wlaSnie na 
parties? Kochani! Dopiero na mfejseu 

wrdad jsk^yglqda 
■ sytuaeja i dopiero tam 

mozna stworzyc 
odpowiedni stuff, 
ktory zniewoli wloSnle 
tych ludzi wlainie w 
tym miejscul). nie 
zapominajmy o 
niebagatelnej roli 
Internetu... Wlasnie, 
Internet. Dlaczego 
zrobrl tak 
oszatamiajqcq karier?? 
Co si? za tym kryje? 
Czyzby kolejne macki 
szeroko zakrojonego 
spisku? Czyzby 

dztflanie okreiionycli 
sil i okresionych 

ortrodkdw? Ktdz to 
ffidzs wiedzEec... 

Punkey/Bizzare 
MUSIC PLEASE ;*) - I 

niemu wszystko przyjmuje okre^loriy-: ad niego isEezy kto, gdzro (Ledy^. 
ksztalt, wyglqd. On spaja olomenty 

famigfowki, jakq sq scenowfi .produkcje* w jsga grypy, On jest s?dzi?.i katerp'W 
jednq, atrakcyjnq, sr.Tiivuvvnq ,C9.^r: 
K- ::naiii, w r?ku jego |(:St vvfadzs! I to 

iiciriiacalna wyrazme wyczuwirffaFCto jest • pS0|y,1 ktlftiPp 

nai Gdy padnk 
: istne} rzfiki, 

donej grupy, Text-wnten jako Minister 
Ddwlaty, zakazeiby pod kam Smieri 

rnnych niz te w.jego magu. 

ko l^ctura obowazkmval jedyna. Muzyk z 
'Mims^rmvie Kuftwry f; _ 

W3LYM WZOREM! Moi drodzy, 
p|! Ktos wlasnie zaezyna Wami 

o text-wnterm to sprawa 

mmmm 

MKm 

Co jednak wydarzyioby 
sj?, gdyby [bM'.grupa 
doszla do wfadzy nod 

..i'-ustam (scenq)^ 
Przod^frszyatkim 

kasaeja wazystkich 
meortodoksyiPls 
mydlqcycb flmiltiafi; 
nieprawomyilnyoh 
ludzi: kasaeja pple) 

1 

pper - on 
poszczegblnych 

pzalby. cele dalszaj 
ie by to wyglqdelo., 



Pomocna dton 

###Action Reaction 

•WC 3 z 08/96. Opisana sytuacja wystqpila w 
wyniku nie ukoriczenia jednej lub 
poprzednich nysji., Misje te 
powiercchni? planety 
walkq z nadtaui^i 
jGSzcze zniszrayf 
powierzchni pit 
kofitynunwani^ 
jnflik Sp2uk* 

###Mam problem 

• Curse of the Monkey Island. W III eupe moja 
zaloga prezentuje mi PPfljteiPiosenkq. Czekatem 
godzin? (!), a oni nadr**1* L'~ " " 

•Ace Ventura W jaki spl 
B klockow w wiosce Eskjmi 

Soiucja do tej gry byla w CDA. 

•Blood. Poszukuj? tipsow do tej grif! 
i 

Zajrzyj do CDA 6/97, / 

•Doom 2. Doszlam do 30 levelu i nie 
skoriczyc gry Co mam zrobic? 

•Z emulatorem 3Dfx z sierpniowego CDA. Arek 

Emulator 6w potrzebuje co najmniej 64 Mb Ram.. 

•C&C 
Po zakonczeniu 3 misji w single-player komputer 
pokazuje napis "enable to read scenario" i ekran 
jest czarny - tak po stronie GDI, jak i NOD. M.D. 

Najprawdopodobniej masz uszkodzonq wersjg gry? 

•Teenagent - w jaki sposob dostatf si? do 
posiadlosci i do jaskini? Bartiomiej Rojek. 

•LBA 1. W jaskini pod swoim domem sq dwa 
przedmioty za drzwiami i belek. Jak ie atobyri? Jak 
przekupic krolika, ktdry ma ku^ femykiozl mnie 
na swojq wyspq. Adrian Kuciyftbku taL 04B "K 
gr nor; no 'id nn \ 

•Tomb Raider na Phantasmagoria 1 lub 2, ew, na 
Broken Sword lub sprzedam za 70 zl. Michal Kara, 
Portowa 15, 27-600 Sandomierz, tel 015 832- ’ 
83-77. 

•Timeshocka i Footbal Glory na World Cup'98 lub 
FIFA'98. Jakub Staszewski, Stawki 55/51 27-400 
Ostrowiec iSwjBtokrcvski tfr 2601045 

###Naj 

•Z 
mordobic, w 
me grajq roll] 
Ogrodowa 3$ 

kiego. przygoddwek i 
f poglqddw. Wiek i rasa 

3 kazdy list. Larwomenka, 
&*B96 Warszawa. 

Z fanami i fankami gier RPG, zr?cznosciowych, 
lordobic i strategii. Katarzyna Misiec, 
IstjielloMa 101/56, 80-371 Gdansk. 

I ludzmi, ktdrzy grajq 
Internet i chcieliby poi 
podwiqconej tej grza 
Chqtni mogq zgfa^aaft 
sarmac@kki.net.pl 

•Z osobami interflsujqc] 
zwlaszcza japcdskq. Fyszai 
41-700 Ruda £lq$ka. 

t* Koder-swappor nawiqze ctx z 
.Lfjqcymi w TurboPascalu 7.01 
mile widzianyJ. Mateusz 

irtska 10, 37-500 Jaroslaw 

65-025, po 19.00, 

###Sprzei 

ircraft. TR2. 
ITA oraz 

zakupie 3 
fsturcjowa 

47-66. 

•Gry: FIFA'98, NBA’ 
Quake 2, Worms 2, 
programy tnp. Euro Pli 
gier czwarta gratis! 
14B, 96-100 Stdsrnhnnl 

•Tamo gry: GTA, Quake 2, 
Carmageddon, Flight Unbind 
Kart? muzycznq z wavetable, 
061 062-66-42. 

•Gr? Nintendo Entertainment System + zasilacz 
+ joy + dyskietka z grq - za 90 zl. Remigiusz, 
Radom, tel. 048 3317-147. 

•Kart? grafiki 1 Mb S3Trio64 - 35 zl, monitor 
mono 14" Invar -120 zl, pami?c 16 Mb [2x8Mb) ■ 
75 zl, obudowa compact Optimusa - 60 zl. 
Arkadiusz Danielewski, Al, Pokoju 0/62, 98-200 
Sieradz, tel. 043 827-15-38. 

•Gry na Pegasusa [2 cartridge] - Felix -15 zl, 
"Zlota Piqtka" [5 gier] - 30 zl. Ceny do 

. uzgodnienia. Marta Pason, tuzycka 40/1A, B5-096 
Bydgoszcz, tel. 052 341-45-51. 

•Gry: Kajko i Kokosz, Hercules, Kyrandia 1, 
Asterix & Obelix, Alone in the Dark, Prehistorik 2 ■ 
lub zamieni? na inne przygodbwki. Monika Chitra, 
Ks. Popieluszki 12/105. 35-310 Rzeszow. 

•Amig? 500 z 1 Mb Ram, 2 joye, software - 250 
zl. Jurek Horodyski, Mlynarska 54, 29-100 
Wloszczowa, tel. 041 3943222. 

45 zl, Microsoft Soccer 
■ 25 zl, Bastion - 35 zl, 

S) zl. PowerPack [300 gier i 
~ Shareware [3-6/97.11/97] 

10) -10 zl. Tel. 0603 163 B32. 

lOzl.AlbocafittztfS.’l 
(plus kla mnychJJO gratis!.. Anugf SflQ ' Mb - 
230 zl, rndritaK Commodore 10B4ST - 230 zl 
VBS + 5 (taser- 1<JD zl, mcerfatie Sarnet i 
CDnetworfc - 50 zt. A)W cafo^d za 600 zl 
Mariusz Kozakiewfecz, Lewfecka 12a/6, 64-920 
Pila, tel, 067 212-62-91, 

•Amiga 1200, 40 dyskietek, VBS, 2 j|] 
myszy, dedal tows stsejs dyskdw. liU 
600 zl, z HDD 1,3 Gb Seagate - BOO j 
Heise, B6-010 Korowo, tel 052 382llj 
15.00, 

[Plyt? gldwnq 486SX/33Mhz z procesorem 
j|0 50 zl. CDA z CO 5-B/9B, SS 45, 4B, 51. 

. Reset 10/97, PC Gamer 6/98, Gambler 
'cena do uzgodnienia. Radek Postawa, 
3at 73-110 Stargard, tel. 092 576- 
lir* 
\ 

If + magnetofon + 15 kaset + zasilacz 
+ stBcfs dyekiw + 3 Black Boxy + monitor + 
30 dyskietek, Cena 330 zl. Gry fantasy: 
Diabelski Krqg [10 zl) oraz Najezdzcy - 30 zl. 
Karol Borkowski, Ceglana 58, OB-110 Siedlce, 
tel. 025 43-57-81. 

•urn KKfiD. Constructor, Die Hard Trilogy - BD 
Krakowski, Skwarna 21A, B5-346 

Bydgdszcz, tel 052 379-33-25, po 20.00, 

•Ace Ventura PL za 80 zl. Pawel Pawlicki, 
Wojszycka 30, 53-006 Wroclaw, 

•CDx6 za 100 zl CDA od 11'96 do 12'97 po 9 
zl. 8 Mb Ram (2x4) - tanio. Jacek Niescioruk, 
Piaskowa 8/4, 21-500 Biala Podlaska, tel. 083 
344-19-13. ^ 

•Gry: Man of War - 39 zl, Nascar BaynjjS 
zl. Tymoteusz Zych. Ogrodowa 11 A/1, 41-250 
Czeladz, tel. 032 265-67-76. 

•Gr? Trolls - cena do uzgodnienia. Magda 
Rdzycka, jagiellonska 43/6, 67-200 Glogow, tel. 
076 8347034. 

###Kupi<? 

•Ai'chrwakte mrmery pism Mchodrich. SR 
23, 30, 34-38. Starbg 186, 18B. 195^ 
206, 207, 209. 2H-214, 216, 221, 222, 227, 

ipatycznq dziewczyng w wieku 19-2,. 
komputer, gry, programy graficzne, 

natur?. rfobry film i nae tylko... Merak, UPT 7d 
405 Szczecin 1. 

•Z posiadaczami gry Zork Nemesis, Magdalena 
Okaz, Parkowa 3/10, 33-100 Tarnow. 

•Z uzytkownikami emulatoriw 

72/22| 

228, 229, 231, 
Cwszystkie]. G.ty^ 
Michal T 

, 240, 243, Sci-Fi Universe 
jemi i Star Trek: KJjngon 
Dzi?cielin 32, G4-400 

Gfl - 79-19-92 

do HMSM2. Ryszard Kus 
41-700 Ruda Slqska. 

Iltent Hunter. Ew, nawigz? kontakt z jej 
laeziimi, Pawel K?dzierski, WodociqgcH 
' -500 Gizycko 

###Forum 

•Adres strony po5wi?conej grze Duke Nukem 3D i 
Duke Nukem Forever: 
http7/friko.onetiDVrz/dnukefV. Na stronie dziala 
rowniez Wpb.tAiry i lista dyskusyjna. Kontakt z 
■liimr pi 

•0r? Warcraft 1 [cena i 
1 i 2 (bez CD], Adrian K.j 

| h-4G. 96-313 Jaktorow, 
*libO. pfosji Adrian^, 

•Gr? Rise-of Sits 1 
komputerowe z CD i bez), SaS 
gratis CD z,. [nicspodzienkal iuSBfHSvSt/ 
Wolsztynska 7/4, 67-400 Wschowa, BFbGS 
540-41-09. 

•Gr? Mega Race 2. Mariusz Galek, 597 Cmolas, 
36-105 Cmolas, tel. 017 28-37-107. 

• Plyt?jldyvnq 486 Dx4/100 z procesorem. Radek 
Postawa, Zarowo 3a, 73-100 Stargard, tel. 092 
576-40-5B. 

•Pierwszy numer CDA (1/96) za 14 zl. Pawel 
Pawlicki, Wojszycka 30, 53-006 Wroclaw. 

###Zamieni§ 

•Gry: Quake 2, GTA, FIFA9B, NBA9B, Int. Rally 
Charmashp, TOCA, TR 2. Virtuo Cop 2, Krazy 

A IeiUhMB^. S4U Volvo. Speed 
bp, Cha&m, 

II - nfliinne:gry't' oceme 

•Weverhcnd na WtmojinkffSnplatyr^ 
Stanislaw Kowalik, KHtewste? 33. 42-110 Popdw. 
tel. 034 317-752-7. 

ragarine. CbcwAln 1,44 
j4b + koperta t- znltM Pbszukujemy 

^-writeriw, Kamil MsTek, Langiewicze 5/6, 28- 

wylqcj 
UWZ! 
Nad £Jicrc 
nazwi 
2. Ofei 
nadeslai^pd^glo^gj^ 
3. Wysyla^feons do rubrykKum^SprzettenV 
Zamieni? swfi ss 
hihyawiL-r teT&topij,, ktdry zcstenie wy^fcgjkowarty 
wrii anonseffl}:PQdgj za 
ole(f|es^:a. m chW^przedatf lub kupii 
4. Nie b^ismieszczane ogloszema zowiei 
oferty handlu nurtowego i sprzedazy/kupi 
wymieny pirackiego softu lub tez sugerujqi 
tatoj rnozliwoid. 
Sifcsffakcjoeetrzetifl sobie prawo do skrotow, 
pi^ertvJiiJ^ywsma anonsow i odrzucania ofert 
nie’spelifiajqoyrh warunkbw powyzszego 
regbffminu 

►B; Rsdakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresd ogloszen i wynikle z nich skutki. 



Krolestwo Chaosu 

nowe dziecko Wizards of the Coast 
Mlesiqc temu lir Krdlestwie Chaosu 
ppezeniowatem pierwszt i cieszycq sIq 
irajwioksza slow? grg karcianq • Msgie 

The GallieriHB. Jak zapewne wszyscy 
wieifza wydawcami ory jest firms 
Wizards of the Coast. Dzioki MTG firms ta 
i hiewleiftiega wydawnistws rozrosla sly 

w poieg« linansowa, ale bynajmniej nfe 
sptzyla oa laorach. Dowodem na to jest 

gra C23, ktfira za chwila zrecenzuje. 
Lord Y C-23 jest pomysfem 

i nowatorskim. 
Zapoczgtkowuje on now$ 
seri? gier pod 
kryptonimem ARC System 
games. Seria 

charakteryzuje si? uproszczonymi w 
stosunku do popularnych wczesniej 
gier zasadami, oraz zgodnoscig zasad 
pomi?dzy roznymi tytutami serii. Tutaj 
ciekawostka: Wizards of the Coast 
szykuj? dwie gry karciane oparte na 
znanym [takze u nas] serialu Hercules 
i Xena: Hercules: The Legendary 

Journeys i Xena: Warrior Princess. 
Sama w sobie informacja ta moze 
zaciekawic milosnikow serialu, ale 
wspomnialem tu o tym z zupelnie 
innego wzgl?du. Otoz jesli opanujemy 
C-23, to dokfadnie z takimi samymi 
regulami spotkamy si? w obydwoch 
wymienionych produkcjach. 

Na dobry poczqtek recenzji slow kilka 
o autorach i warstwie fabularnej, W 
projektowaniu systemu ARC maczal 
palce sam wielki mistrz Richard 
Garfield, co zresztq widac na pierwszy 
rzut oka, gdyz zasady przypominfljej 
mocno okrojone, i gdzieniegdzie 
zmodyfikowane Magic The Gathering, ■ 
Niemniej jednak nie jest to minus, 
bowiem modyfikacje i obci?cia byly 
zrobione na tyle umiejptnie, ze w gry 
systemu ARC mimo uproszczen i 
podobienstw w stosunku do MTG gra 
si? zupelnie inaczej a przy tym rownie 
przyjemnie. Fabul? i „swiat 

przedstawiony" przygotowal slynny 
amenykanski rysownik komiksowy Jim 
Lee. Tutaj przy okazji musz? wytknqc 
pierwszy, a w zasadzie jedyny 
powazniejszy minus C-23. Otoz skoro 
autorem fabuly jest rysownik 
komiksowy, to wiadomo, ze najlepiej 
przedstawic rzeczonq fabul? wlasnie w 

*ux it* iiVc/eMij fcm'tf Ikp * it ^ tK 

startery sq tak 

formie komiksu. Tak tez si? state, 
tyle, zekomiks trzeba kupib osobno, 
a o poza nim o fabule wiadprco 
bardzo niewiele (ani sfowa w 
broszurkach dolqczonych do 

startardw i nievjtelka notko 
na stronie ii 
„Wizard6w 
komiksu jakoS si? 
zdecydowatem. \ 
postaram si?. 
podstawiewspomnianej' 
notki. Ot6zC*23 rozgrywa si? 
w blizej nie okreSlonej 
przyszioSci. Powierzchnia ziemi 
epanowana jest przez owadziq ras? 
Angelans. W podziemnyip mieSote - 
bazie egzystuiqresztki sit ludzkieh: 
HyperShocks. Gra ilustruje konflikt 
mi?dzy oboma rasami przy czym 

Ziemianie dqzq do powtdrnego 
opanowania powierzchni natomiasr. 
Angelans muszq zardwno utrzymafi 
podbitq powierzchni?, jak tez zdsbyd 
ostatniq podziemn 
rasy majq po trzei 
ktdrych kazdy stamm 
najsilniejszy „c( 
siartowego. I co 
wszyscko. co 
pnwiedziefi. 

Przejdfmy do 
l'ozpoczqd zat 
sq tylko dwe deci 
siebie i dla przeciw 

rna swdjhi 

nich byla niebieska. Na dodatek „ceno" 

wystawienio kazdej karty wyrazona 
jest w zasobach jednegc koloro tak, ze 
liie bed? tu mialy miejsca sytuac)e jak 
z MIG gdzia np. do wystawienio karty 

janebyto 3 czarna j,.i 

mm 
n,e 

pcmiwczenra. Zap k 
probleniDiu z ugraflic 
itosci j|dnakowyc|h kc 
zasobfrukazuje iama 

czerwony „ resource1 
czerWbcym tie z elen 

Kornr 

ISpSppfr Ja zafbzylem, ie tak wlaSriia 
ma fay£P a rilaelego - niniejszym 
wyjaSniam. Otoz w C-23, takP f&k w 
MTEgracze na poczqtku biora z dec! 
po siedem kart reszt? pozosta1 
zakrytych. W wyniku taczpych si? 

walk zadnjq sobie nawzajenu 
PTG rany owe byly ^ 

y#ymi ficzbafrti, 

liaeh czerwieriD. tafc, ze nie 
spoPb si? pomylid. Przypomp 
jjKZCze] zb przy zagrywaniu 

• pozostalych kart [characters.flGtion, 

combat nie liczy st? liezbs zasobdw W 
r?ce. ale tych zagrsnycli, czylt b Gbie 

ddDbw, 

starts 
tes im 

dla lutfzi 
MTG, to 

czerwonvi nfeoiBsi f . .-iry 
wyst?pu|e tu istot 
stosunku do MTG 

pojedynki i to rdimi 
sobfi (ci?zko o monotoni?). 
przyszioSci b?dzie mozna dt 
boostery i samemu tworzy6 m 
decka przy dwdch ograujczenitich' 
deck nie moze liczyd W3?cejf niz 
czterdziesci kart i zadna karts nie 
moze wystpowaiS w decku wi?cej, 
niz w trzech egzemplarzach. CiekawE 
mnie tylko, ze nigdzie nie ma 
powiedziane, iz decki obu 
przeciwmkbw powinny miec rdwng 

wystawiania haha 
5 hieblMl zasobdw f 
pi?ciu niezatapowanyCh, cl 
kart zasobbw, byle by cfi#f 

mm 

v Kazda karta bohatera 
a jest tfwoma werto^Giami. 

t z nich to kolor i >,cenau w RP 
- punkty zasobdwl, a 

i 

fcaiMi 
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Krolestwo Chaosu 

druga to ails w zateznogci od 
okoiicznasci peiniqca rol? 
.vspdlczynnika ataku lub obrony. To 
<olejne znaczne uproszczenie w 
stosunku do Magic The Gathering, 
gdyz np, jednostka o sile 1 odpowiada 

jednostce"1/1 (przypomnp-atak 1 
obrona 1],w MTG a o sile szesc - 6/6, 
Co.za tym idzie, nie ma wyraznego 
pocfziafu na jednostki ofensywne i 

'j dj^|yyvnei'np. w Magic odpowiednio 
1 S2vC^vi'/4) ..Zrezygnowano tez z 

wyStj?pujgcego w MTG efektu 
.fsummdfrmgtsickness;11 - bohater 
wystayyiony.do gry moze w tej same] 
tupiiSgkbwac. Oprocz dwoch 
qpipnychrwspolczynnikow cz?sc kart 
bohaterow posiada zasady specjalne 
fSpis^a karcie pod rysunkiem) z 
ktorych najbardziej irytujqcq (dla tego, 
na ktorym uzyto, nie dla uzywajqcego) 
jest vitality [karta ..zabita1' wraca do 
r?ki zamiast do puli kart zuzytych) jako 
ciekawostk? podam natomiast, ze nie 
ma wlasciwosci first strike, 
Rozpi?tosc mi?dzy sjfami oridztaltiw 
rowniez jest mnijjsfo niz w MTG. W 
chwili obecnejji0{Sllnmj$£d s.g karty 

szesciu dowddcdw i fctbrych kazdy 
dysponuje sj!q 6 impcnyml zesariami 

nego -sity upraszcza 
; ale 

RP oraz opis dziatania i sluzy do 

jednorazowego wykorzystania (po 
zagraniu i wykonaniu czynnosci do 
ktorej obliguje nas jej opis karta jest 
odkladana do puli kart zuzytych], Karty 
akcji zagrywane sq w tej samej fazie 
tury, co karty bohaterow, ale o tym za 
chwilq. 

Ostatniq kategoriq sq Combat Cards1- 
karty walki, Jak sama nazwa wskazuje, 
zagrywamyje podczas ataku, przy 
czym w zaleznosci od cech karty 
(tego, co „robi") mozemy zagrac kart? 
walki podczas ataku naszego lub tez 

przeciwnika. Wsrod kart walki 
wyrozniamy PJpolepszacze" i 
.przeszkadzajki" (choc na zadnej z nich 
nie jest to napisane - po prostu mozna 
je tak podzielic ze wzgl?du na dzialanie) 
wipe latwo si? domyslib, ktorq kiedy 
zagrywamy. 

Rozgrywka podzielona 
jest na tury 
przypadajqce na zmian? 
obu przeciwnikom. 

'Kazda tura skiada si? z 
kilkufaz. Pierwszqfazq 
jest „odtapowame" 
zatapowanych zasobowi 
bohaterow. 0 tapowaniu 
pisatem miesiqc temu, 
ale przypomn?, ze aby 

tylko jednq na turp). 
Kolejna faze to 
wystewianie bohaterdw 
r kart skcjLTutaj nie 

mam 

Ostacnia to atak 

must 

zatBpowany, pnei co 
niebqelzie mdgtbyd 
wystawiony do obrony 
w najb|izszej turze 
przefejwnika. Po ataku 
rozpoczyne si? tura 
przeciwnika. 

Procedure walkt jest 

w instjrMkcji walkajest 
latwa jak ABODE Jest 

Nast?pna 
kategoria to karty 
akcji [Action 
Cards). Kaztja 
karta akcji 
posiada cen? (i 
kofer of course) w 

wystawic do 
gry np. 

bohatera kosztujqcego 4 
RP musimy zatapowac 
cztery karty zasobow, 
czyli obrocic je do 
pozycji poziomej. 
Oznacza to, ze do konca 
tury (a raezej do 
poczqtku nast?pnej] nie 
mozna juz tych kart 
wykorzystac. Nast?pnie 
ciqgniemy jednq kart? z 
wierzchu naszego decka 
do r?ki. Teraz mozemy 

zagrac kart? zasobow 
(oczywiscie jesli takq 

posiadamy, natomiast 
przypominam, ze jesli 
mamy wi?cej, niz jednq, 

to i tak mozna zagrac 

to skrot, ktory po rozwini?ciu 
infdrmuje o kolejnych fazach walki: 
atack, block, combat, discard, end 
combat. Na poczqtek wybieramy 
bohaterow do ataku, Kazdy z nich 
zadaje tyle ran, ile wynosi jego 
wspdlczynnik sily, Przeciwnik moze 

zablokowac atak wystawiajqc 
obroncow. W tym momencie odbywa 
si? walka. Najlepiej zilustrowac jq na 
przykladzie: atakuj? bohaterami A i B. 
Bohater A ma sil? 4 a bohater B - 3. 
Przeciwnik posiada jednego 
niezatapowanego bohatera C o sile 4. 

Teraz pojawiajq si? alternatywy. 
Pierwszy przypadek (dozwolony, choc 
bezsensowny) - przeciwnik nie 

wystawia blokera. A i B atakujq bez 
przeszkod zadajqc tyle „ran" ile wynosi 

ich sila. „Rany" otrzymuje deck 
przeciwnika, czyli zdejmuje on z niego 

1 
kart i odtklada do puli 
StinycH, Przypadek drugi - 

przeciwnik blokuje atak bohatera A, 
Obie karty majq sit? cztery i zadajq 

^biefnawzaiefri/po cztery rany. Obie 
j®gpf czyli’ sq odkladane do puli 

WMjifi; Bohater B atakuje bez 
przeszkdd zadajqc trzy rany na deck 
^przeciwnika ftraci trzy karty z decka). 
jOstatm przypadek: przeciwnik blokuje 
bohatera B, Bloker (0 zadaje B cztery 
rany, a B blokerowi 3. Bloker ma 
jeszcze jeden punkt „zywotnosci" wipe 
pozostaje na stole, natomiast B 
„ginie". Bohater A natomiast za cztery 
punkty atakuje deck. „Zraniony" C 
,,Tegeneruje si?" po skonezonej walce. 

Proste. 

Jak juz wspomnialem, gra trwa do 
czasu, az jeden z przeciwnikow nie 
straci wszystkich kart w decku. I to juz 
w zasadzie tyle, jesli chodzi o zasady. 
Jak widac C-23 jest grq wyjqtkowo 
prostq, a przy tym wzorowanie si? na 
MTG sprawia, ze weterani tejze 
opanujq jq btyskawieznie. Gra jest dosyc 
przyjemna i w zasadzie trudno jest 
wyionic jakis wipkszy minus, choc 
niektdre uproszczenia w stosunku do 
klasyki MTG mogq niekiedy draznic. 
Pozytywne jest to, ze w dziesipc minut 
mozna rozegrac parti? bez nadmiernego 
zastanawiania si? nad kazdym ruchem, 
ale tez nie bezmyslnie, Nie 

powiedzialbym, ze jest to gra lepsza od 

MTG ale jesli ktos posiada juz Magica, a 
chcialby zagrac w jeszcze jednq 

karciank?, to C-23 jest jak znalazf. 

PS. Pelnq list? kart i sklad wszystkich 

dost?pnych obecnie deckow 

startowych znajdziecie na CD w 

Bonusie, w katalogu RPG. 



Inin iipolskie irodQwfska 8P6 nie jesl 
jesicie navuel w potiwli tak r<rcwlnl$te, 
)Bk na mMm Europy, a lym kardziei w 
USA, jni (loiawiija sip w aim pyayi 
pQknlueia, ktkre w iwych kf Bfa&lt 

pozszerzaidan rynku, a nawat samej 
delinlcjl Bale Playing jakotakiega. Clrndzi 
miaiiowicie«kenllikt „kaPGiarzy" z 
„prawi]ztwymi graczami", ktttry 
pczcjawia sl« mi^ilzy innymi w coraz 
czpsiszyeltapalaEhoniednpuszczanie 
tysh pierwszycfi da ndziatu w konwentach 
przyplaywaaytli przez tradycjp wytpiie 
labufapnemu flPG. 

Lord Y 

problem jest dose zlozony. Z 
ijednej strony RPG jako 
Ftakie to nazwa gter 

fabulannych, nie obejmujqca 
ani karcianek, ani tez 

systemdw kostkowych, gier bitewnych 
i innych ciekawostek, ktore mozna by 
umiejscowic na ..pograniczach11 RPG. 
Nazwa ta jednak powstala w 
momencie, kiedy owe ..ciekewostRj- 
jeszcze nie istniaty, totez nic dziwnego, 
ze do gatunku ich nie zakwalifikowano. 
Czy jednak skoro juz sq, w dalszym 
ciqgu nie mozna ich przypisad do RPG? 
Spojrzmy na to z tej strony: graeze 
rozgrywajqc sesje systemu 
fabularnego toczq jq w 
wyimaginowanym swiecie fantasy lub 
s-f [wyjqtki dziejqce si§ w zupelme 
realnej wspotczesnosci, je£li nawat 
istniejq - ja o takich nie slyszalam - to 

potv/ferclzajf|Teguifl 

na podstewie 
okreSlonych przez 
podr^eznik 

naifedif 
tegd: 
kazdyzgadzi 
mng, 
tak^tez^ Wtakim 
razie spojrcmy na 
systemy hitewne I gry 
karciane, Co tem 
mamy? - dokladnie to 
samo. £wial zawsze 
jakiS jest. Nie wnikam 
w to, ze w gracto 
karcianych cz^stp 
bywa on nakreslony 
byle jak, praktyeznie 
byleby tylko byb 
Mtemniej jednak jest,.a 
juz w systemech 
bitewnych dorbwnjjTe 
fcym tworzonyfn djapotrzeb gfs 
fabufarnych. “ 
odzwierciedl 
OczywiScie wai 
jest znocznie mi 
fabularriych. ate 
odwzorovvywo! 
przezywSRB pr 
karcianki i syi 
walks. totez reguf 
Podobiei 
wigcaj, 

wykazafil 

karcianek nigdy niewidziala-rp.zgi'ywki z 
j/'owdziwegci zdanzema* A jest to jedyny 

na przekonani&scBptykfl - 
sprawdzilem to'zresztq no sable,Za 
granii karcianyminlo przspatfslem tchtfC 
-1*L te| zaprzyslfjlym icti 

IdvmmMioh 
nie rtp^raprifflMagic: The 

{Bring i dopadto riymiez mnie, Nie 
ch 

jstmy od razu 

sytuecji. 

przyptowywariy 

ihwSMarneFIP 

emme 

fconwenci 

bowiam 
odpbi 

fabufarpych, 
poziorfiij 
odbywa si^ nj 

noszacegi 
podpis: ^RPD, 

Fantasy apPi 
Do za tymidzie, 
rynek 
odbiorcdw musi 
ehodby 
cz^ciowq by6 

w kaidym z tych 
wypadkdw 
identyezny. 

obserwujqc sesje, na k 
nigdy by nie trafilf? I od 
osobiSdil zaobserwowafem I 

ortodoksyjnycti wrogti 

gi‘ucjb mi 3 
najegg eskalacja. 

asm cel pn^wieca opisom 
ych, Wrezsoz^ly pojawiBi 

Chsasui 
lobnle nie zniFsnij z jego 

Co bczywi'Scie nie may, ze 
........ . up recenzje systemow 
tabolBmych Mom nadziej$, ze raezej 

si$ nfiwzajem dopBlnioc 

mam 
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Niech komputen policzy za Ciebie! 

wie pan zamontuje bak BO tysi?cy 
fitrflw ChDciaz moze mted pan klcpo 
kabelkiem paliwowym... A 

^Eowiednim 
Hpie, albowiem 

^Krca nie rozumiaf 
Hftmgu. Tak jak piwo 
wtaiigaGS ma grup? 

Hemalme 
wd> i glosnych 
Bhmktiw. Oryginalnie 
Huia si? w puszkach 
Bpostkowych, 
K teraz s? tez puszki 
H^nnosci 32 

Hlstek Kiedy 
puWiszy raz wchodzifo 
na rynek opakowanie byto i 
blyszcs^i kolorowe, jednal 
zmienMppecjalrtie prze^ 
te ws2ySBffie lata, 
staro. favtycy tagajrfffl 
skariq jesyjflWal 

Gdyby komputi 

byty samolotagj 
(czyli q wyzszosci Amigi MICROSOFT. 

WINDOW NT. Do klienta tnowe 
dealer sprzedajgd 

prcychodzi 

Dealer: A w ogole to nie 
pozyczy na ten lot DeC# 
takich nudnych zadan naj 
^mibusy... To^ maszyn] 
Bnezja.. wHtifat, 

lie Godzilla of Opeiallni 
* Systems 

Copyright © KlcrosoftCtHpotiatiDn ltt2 

HpbuilEm nasze samoloty 
Kze od ,kdnkurencyjnych 
W, DC4B6 nie mowiqc o tychj 
rffinach DCS... 

Dealer: 
S3 najlej 
0C286J 

Wasz samofot 
i^nie w dwie st 

Hproducent obiecuje in 
Hta podobny do piwa I 
R 95 - po tym jak to pi 
[fed a wad. Uwazane 
la piwo ‘ mocne w swoim] 
||jft si? picie go w baradj 

Rej nie. To tylko w tych 
KreSPHSTDe Detach do kazdego silnika 
mozna wlad to samo od DC-XT do DC-5. 
Wyobraza pan sobie co to za 
msrnotrawstwo? Po prostu brak A 
Hbicji, My stosujemy za kazdym 
mwi^ania^katow^. 

It: Miesamowite, 

ler: Uktad steroraH 
ienialniejszy na swj^H 
fmozliwofici... Swo>a^fl 
[ mataly latajq na DeCe! \jMmm 95 

WKi jest bardzo podobnaHpuszki piwa 
Mac, jednak smakuje 
bardziej jak piwo Wrndow|R. Pojawia si? 
w puszkach 
32-jednostkowych, lefflpy zajrzysz do 
srodka, w rzeczvwijjHK ma 
jedynie 16 jednasjaM/i?kszo§d ludzi 
prawdo potto bmaHlm b?dzie 
pic piwo Wlndiprd.1 zanim ktos z ich 
przyjacriUfflPprdbuje piwa 
Wiruto^Hn powie, ze mu smakuje. Spis 
iHfiedy spojrzysz 

B^wyrfruk z nim, ma niektdre te 
BBFprodukty co piwo DOS, 
mawat pomrmo tego, ze producent 
zapewnia, iz jest to calkowicie nowy 

Takiemu 

ittu dealer przetyka slin? z goryczq). 
|poj?cio do jakiej finezji mozna dojSd a 
fie Amibiisa. 

izcze jam 
\ samotoi 

fan 11;]»a E o rZfr&ppivv alp a i ■ d / ■ ■ 
Kzy^^R® konkretriego 
H&zojHHS zapewnien, ze wszystkie 
^Szaie smakujq identycznie. 
tSasami otwieracz lamie si?, tak wi?c 
nalezy miec swoj wlasny przy 
sobie, na takie wlasnie okazje, w ktorych 
dodatkowo potrzebujesz 
zardwno pelnego zestawu instrukcji jak i 
przyjaciela, ktory piwo Unix 
pije juz od wielu lat. 

[jedzmy, ze kupie Amibusa, czy 

znajduje'i 

Gdyby systemy 

operacyjne byty 

piwem 

To powodujB ze 
BP^ffostfEmusi 
soBfo wi?ksze lodowki, Puszki wyglqdajq 
tak jak te od piwa Windows 

przelyiHHBIR^HHBI 
mogq eksplodowad lub 
zawartosd moze bye jedynie piwo- 
podobna, Najlepiej pije 
si? je gdy jest 
pod duzym cisnieniem. 
Kiedy pytasz si? 
wytworcy o jego 
zawartosci _, prp 

Pojawia si? w opakowaniach 32- 
jednostkowych. Rzeczywiscie daje ci 

Elastyczny 
mectianizm 
wyrzutu 

likowanej 

a wypadla juz z 
(■esu, jednak ich 
(pis zostal 
izyezany H 
iz jedno i 

Czuly spust Urzqdzenle 
dzialajqce 50 

cm ponlzej 
wykrywalno^ci 
radardw wroga 

Deafsi 
uvoda* 
paliwa. 
samolol 
Bmm 

L dolewal 

wl 
to 

pfljmeczywigcie nie 

l(osztowato 

—— _ _ ^ i /11£ 
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Na luzie 

-national 

UjadrecznrKrfflIdostOi 
urzqdzenia jfecyferym 
komputers mozna by! 
wyhoaaiLte prace w q 

pPT'ii Peoij 
1*1 budyiisk tro 
czer wona raM 

mozliwosc rownoczesnego picia kilku piw 
DOS. Pozwala ci tez pic 
piwo Windows 3.1 oddzielnie, lecz 
wolniej. Glosi, ze jego puszki 
nie eksploduj? kiedy je otwlera: 
jesli wczesniej wstrzggi' 
nimi. W rzeczywista£d 
kogokolwiek pij?cego piwo 
OS/2, jednak jego wytworca 
Beer Manufacturing) 
zapewnia, ze sprzedat juz 9 
szescio-pakdw. 

Piwo Wiiiiiows 3.1 
Do niedawna najpopularniejsze na £wiediJ 
Pojawia si? w 
opakowaniach 16-jednostkowych, ktore w 
duzej mierze wyglqdajq jak 
Piwo Mac. Musisz jednak posiadac juz 
Piwo DOS. Wydaje si?, ze 
masz mozliwosc wyp icia wiele 
poszczegolnych Piw DOS, ale w 
rzeczywistosci mozesz wypic tylko kilka z 
nich, bardzo powoli, 

BUDOWA MOZGU MEZCZYZNY Prawdziwf^^^toisci uwazaj?, ze 
programowai^^B|{turalne jest spiskiem 
komunistycznyn^^^ 

Strefa oapienia sic na 
larzqdy intymne 

Komdrka traflania 
do toalely 

Bsgrarnisci uwad 
ptferzy przyrz?dz 
rikrofalowej, zas 
PPmrzystui? ciepl 
Mroprocesor, Qi 
prazenia potrajjl 
jest wykonyuiife. 

UmiejelnoSci 
domowe 

Czasteczka 
Mania Osrodek 

uzaleznienia 
od telewizji 

Sektor zwracania 
uwagi 

Strela "unikania 
za wszelka cene Nat uMkich 
osobistych wymtiwek 
pylan" 

Prasowanie 

Uwaga: ze wzglgdu na sladawa wielkosc nie zaznaczono komdrki wrazliwej na placz dziecka w nocy 

I'razon? kukurydz?. 
;obie w kuchence 

Iziwi programed 
tizielane przez 

'rwuj^c proces 
:re£lid, jakie zadanie 

□dpowiedzci 

ant o droge 
programisci: 

* Profipamtsta piszqcy w jgzyhu C: 
"Pojdzie pan do tego skrzyzowania, skr?ci 
w prawo, potem : prosto, prosto, prosto, 
w lewo i juz pan jest na miejscu." 

szczegolnie wolno jesli w tym samym 
czasie pijesz Piwo Windows. 
Czasami, bez specjalnej przyczyny, 
opakowanie Piwa Windows 
eksploduje kiedy je otwierasz, 

Najpierw pokazafo si? w pps 
jednostkowych, ale cera 
dostac tez o pojemng 
Uwazane przez wi§ 
"jasne". Wszysjy 
jednakowo. I 
z lodbwki Gfc 
zawsrtoSd 

Piwo DOS 
Konieczne jest bys uzyt wtasnego 
otwieracza, a takze zmusza ci? do 
dokladnego przeczytania instrukcji przed 
otworzeniem, Oryginalnie 
pojawia si? tylko w puszkach o pojemnosci 
8 jednostek, ale teraz 
dost?pne jest tez w 16-jednostkowych 
puszkach. Jakkolwiek puszka 
podzielona jest na 8 segmentow po 2 
jednostki kazdy, a do kazdej z 
nich jest oddzielny dost?p. Niedlugo 
odstqpi si? od tego albowiem wiele 
osob chce dalej pic, mimo tego, ze juz jes 
niedost?pne, 

•Definicja 

kompu 

Zestresm 

BUDOWA MOZGU KOBIEIY 
Porzadck w 
szafce z bulami 

turebce 

niezdecydawania 

Centrum 
czekolady 

Neuron poczucia 
kierunku 

Uwaga: Prosze zwrocic uwage jak hlisko siebie sa potozone maty plat sexu i duzy sluchania 

Piqcym oczy 
ae do tego 

Piwo Mac 

"Pdjdzie pan do tego skrzyzowania. sJW 
w prawo w ulic? : Mickiewicza. poteiM 
prosto, prosto, ultra Siewackiego, dalep 
ulica : Prusa, a potem skr?d pan w lewo 
Zeromskiego i juz pan jest," 

!me pisz? instrukcji 
wnicy powmm 
irzy, ze w koncu 
nni brad to, co 

me komentuj? kodu 
bfsjnia, musi byd 

Mljesz 
pfNte musisz j 
is etykiecie 
ci bys zuzytea 

ramy, niezr 

SAopuy^ 

:yosoioiM 

” wm\m pfszQcy 
"Dojdziesz pan do a 
dalej si? pan zapytuH 

K3.1 

KDinfini 

m 

koricz?ce si? godziny7flj?ciu i ktorego nie 
ma zadnej praktycznej 
korzysci, a przy ktorym traci wszelki 
kontakt z rzeczywistosci? i nie 
ma juz w ogdle czasu dla otoczenia, 
rodziny i przyjacidt. 

Prawdziwi programisci nie rysuj? 
diagramow. Diagramy, mimo wszystko 
form? dokumentacji. BysoweJi je^gg 
jaskiniowcy i zobaczcte jak skgAog||fl 

mm t Jtirx tt *>m b 

ieiyhiJ Basic: 
fd skrzyzowenia, przy 

r: skr?d w prawo, potem 
'Skrzyzowanrem zamiast 

ftwicza 34 b?dzie Slowackiego 2, to 
fdjdziesz pan dalej prosto, potem zamiast 

Slowackiego 12 b?dzie Prusa 2, a potem 
przy Prusa 8 skr?ci pan w lewo w 
Zeromskiego i przy Zeromskiego 14 b?dzie 
pan na miejscu." 

Niiiitef its 



K&mama przej?te, 
MpABKING. mycha; 
TosSck bezposredni, wre wirusia 
czynnosc; 
Na koniec bez skoku petniq swa 

jfttJtojnnoSd, 
■taycc randomowo, bez czucia 

zadrzafo 
Ztrace’owalem program; 

jtfuDkcji grzmialo. 
■faflfnych procedur 
■to. diugo, daleko - | 

dwi&dcie 

■ ptak jedno skrzydlo kodu zwinql; 
■ewa si? spod skrzydla scisniona 
■tCS. 

■ika dluga kolumna, jako dysku lice, 
■ypana iskrami sektorow. Jak tempy 
^nkasowanki jej biez? zast?py. 
■^ech-v niej - binarna, szybko 

^Btworzona, 
■FAT lecqcy na dysku redutt^ 

^RoFia 
BftSt tylko moduldw; wwjM 
Defrag mentujq; 
I me tyJe inku dysze {eta pin 
I rtie tvlflMow idzie przez 
RETAIL. JM 
lie ts mod lily wytwog^M 
Patrz. Jam wji’us* 

jnt®, z segmentow 
w oko:^B 
Az progra n^H 
szeroko 
Szukal, nie znalsIB 
Nie znalazlszy szcz^B 
si? scisn?l; 
I uczut, ze nim kr?ci p?tTB 
nteskonczona; 
OouSdII ja, wyskoczyl; niml 
skjjiet 
|Bfreni szarpn?fo - w FAl 

■do tego skrzyzowania, skrj 
(to, potem: prosto IflDD 
tr?ci pan w lewo uejjflkyp 

lie jak TEQUILLA na Swl 'mUpimN Windows 
HWie pan, tu na pewno jest jakis 
drogowskaz. Tylko akurat nie pamigtam 
odzie. No tak, i but mi si? rozwigzai, bj 
Ntesiel teraz od nowa 

panu st? spieszy, J^BPrT fcramwaj 
In moze kupic: hifl^Kmtega 
itanku pojedzie pflBy^yBloza, 
ackiego, Prusa KaBB 
tiw), skr?ci w lewB^HjKiego. 
idzie i juz pan jest, aJaWBliS!? pan 
jpacerowad. to tu do tego 
jowonia, potem w prawo, uiic? 
kvicza, potem Sfowackiego, potem 
■potem w lewo w Zeromskiego i juz 

tlumaczyc1 

mfrei funkcyje wsparts. 
IBfcrit 
Diugo spoglqdal na wirud 
Na koniec rzekl "StracoB 
portow jego 
Splyn?io bajtdw kiFfcBjBkt 
"Kolego, 
Algorytm twdj patr 
sektorze, 
Znasz Nortmpzy widzisz gdzie?" - 
"Dyrekt^B^ 
CzyjgBP^ - Tam stal zawsze, ten 
njMOnPrbwaL 
■■? - znajd? - dojrz?! - w bad 

BREech si? schowal. 
TSa wdrod najgl?bszych zap?tleri kodu 
M razy 
Widzialem linker jego tworzqcy 
rozkazy...- 
Widz? go znowu - tam wirusow prasa. 
Wywija, grozi wrogom, a w SETUP 
adresa, 
Kasuj? go - zgin?l - o nie, skoczyl w doi 
- do drivera!" 
"Dobrze - rzecze dyrektor - nie da im 
serwera". 
(...] 

SERVER zniszczony lezy - rozjemcza 
mogila. 
Tam i ci co bronili, - i ci co si? wdarli, 
Pierwszy raz pokoj szczery i wieczny 
zawarli. 
I chocby BIOS wirusom kazal wstac, juz 
dusza 
Wirusia tam raz pierwszy BlOS-a nie 
poslusz?. 
Tam zagrzebano tylu set kody i imiona: 
Zrddla gdzie? - nie wiem; lecz wiem, 
gdzie zrodlo Nortona. 
On b?dzie Patron dyskow! - bo dzielo 
zniszczenia 
W dobrej sprawie jest dwi?te, jak 
dzielo tworzenia;^^■■■fe 

DOS wyrzekfsto^TOHUi^^CTzgid 
wyrzecze.^^^^ 4 1 

Tmm tidfesunkcyi obsim 

Sposrod 

jsk boa srod sciezek si? 
Ekologiczne nosidelt 

Czyta piersi?, pisze z?bem, oddechem 
odbija,j 
Ostatniej nie widad, lecz sfychac po 
dzwi?ku, 
Po czytaniu si? plikdw, kasowanych 
i?ku; 
Gdy CLUSTER od konca do konca 
przewierci, 
W powietrzu ZBrazjzoig^gg^B 
Gdzie* jest ™\m 

Rj^rraTdzi na plycie, na swojej 
matrycy, 
Krol wielki, samowladnik dysku 
polowicy; 
Przelqczyl CMOS-a - i tysigc sektorow 
juz leci; 
Podl?czyl - tysiqc katalogdw oplakuje 
dzieci; 
Odlqczyl - podaj? kosci, tam w pami?ci 
dziwy. 
Mocarzu, jak DOS silny, jak WIZARD 
zlosliwy, 
Gdy bajty szeregowe twoje strasz? 
sumy, 
Gdy dysku twdj kontroler pisze pelen 
dumy, 
Commander si? jeden twej wladzy 
wypiera, 
FAT formatuje i TRON ci odbiera, 
TRON Ongrysow scigga z twego dysku, 
Bos go smiat zdebaggowac w RISC-u! 

dtugopis z tego roku, taki nr 7.0 . Oz 
kurna, dlaczego on tak slabo pisze?!!!! 
Potrzebujemy wi?cej papieru zeby dobrze 
si? pisalo - kupi pan w tamtym kiosku 
zeszyt, tn nanii 

"Pojdzie pan tak ze sto krokow do tego 
skrzyzowania, potem skr?ci 60 stopni w 
prawo, potem z 800 metrow prosto, i 
skr?t w lewo o 90 stopni, jeszcze ze sto 
metrow i juz pan jest," 

?tad mojego 
g? Spyta pan 

Gdziez antywirus? - Ach, dzid pracowal 
wi?cej 
Niz na wszystkich przeglgdach za twej 
wtadzy dzieci?cej; 
Zgadlem, dlaczego milczy bo nieraz 
widzialem 
Lichy algorytm walcz?cy z wirusow 
nawalem. 
Gdy godzin? wolano dwa slowa: pisz, 
czytaj; 

Gdy przdi 
ucieczy 
Kiedy mskj 
Oblejeljak wi 
Kazactmi? W 
zatrute^L 
□OS wysafl|| 
redut?. 

it runs with 
NetWare... 

li —£ 

rjiml i! 
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Programy uzytkowe 

Ztota Kaczka Grzybek 

V Miaul onisvwalisnnr na 

niKllimeilfalnyftti unraramow nil 
najmlmlszycti. Wsi*ad itlch imm IPU 

nsta 

knnpikiiwy lis|ki a 
zawadowych lektaraw, 
i«aliawy?wi8iatiBJ"“M<* • 

hsrdilej dla icb rodzicftw, bardn 
jiuMykpk. On iron firm 
mogyeycd si« poszszycU tego typa 
proilufcjtdolpylwtasnie Lenyx 
Longsoli ze swojaZtota Kaczka. 

Aleksander Olszewski 

anim jednakzaczn? pisac o 

samej komputerowej 

konwersji basni Artura 

Oppmana, par? slow o jej 

konwencji. Mamy tu 

bowiem do czynienia z bajkq 

w bajce. Jako „bajka nadrz?dna" 

wyst?puje opowiesc o malym grzybku, 

ktory podczas swych lesnych 

wycieczek natknql si? na starego, 

drewnianego laptopa. Dopiero sam 

laptop przechowuje w swoim wn?trzu 

bajk? wtasciwq, ktorq w tym wypadku 

jest wlasnie wspomniana Ztota Kaczka. 

Tego typu „udziwnienie" ma jednq 

niezaprzeczalnq zalet? - umozliwia 

bezproblemowe przeksztatcenie tego 

jednego tytutu w calq seri?. Zresztq 

nie ja sam to wymyslilem, bowiem w 

niedtugim czasie na rynku zagosci 

nast?pna bajka z drewnianego laptopa 

- MOrle gniazdo”, takze dzielo w stu 

procentach rodzime. Niejestem 

wprawdzie jakims patriotycznym 

oszotomem, ale 

do tej 

pory mielijmy w wpszgSci: , 

przyparikfiw So czyiitenia z beSfiiami z 

innych krajdw, rzecz wprawdzie 

bardzo pozyiywaa; poszerzaj^a 

horyzonty mySlowe rmjmlodszych, 

ktdrzy jednak mimo wszystb wlasne 

dziedzictwo kulturowe tekie poznac 

powrnnL* 

ZalegloSci sq juz jednak w tfodd _ 

szybkim tempiftnadrabiape, 

skoncentruimy $i? zatem na riaszEj 

obecnej delikwentce, Kaczce. Jako 

ze ogdlny zarys zostal juz 

przedstawiony przejdimy od razu do 

opisu bardziej szczegiMowego. Sama 

basn prezentowana jest w formie 

okoto dziesi?ciominutowej animaeji, 

przybierajqcej postac najbardziej 

dzieciom odpowiadajqcych 

kreskowek. W petni 

udzwi?kowionemu filmowi 

towarzyszy glos narratora 

opowiadajqcego historic Ze wzgl?du 

na bardzo zaawansowane rozmowy z 

dysponujqcym bardzo 

charakterystycznych glosem 

aktorem, nie b?d? si? wypowiadat o 

jakosci tej cz?sci programu, gdyz 

moze si? ona jeszcze, w porownaniu 

do dostarczonej nam wersji Zlotej 

Kaczki, zmienic - choc i tak, nawet 

obecnie, jest to nadzwyczaj 

przyjemne do stuchania i oczywiscie 

bardzo wyrazne. Zresztq, dla jeszcze 

dokladniejszego wgl?bienia si? w 

przekazywane tresci, mozna wlqczyc 

podpisy. I mimo iz basn ta stanowi 

lektur? dla piqcioklasistow, nie jest 

to pomysl chybiony, Wystarczy 

bowiem nawet pobieznie 

przewertowac ksiqzkowe wydanie 

Zlotej Kaczki, a znajdzie si? tarn 

calkiem pokaznq liczb? wyrazdw 

staropolskich, ktore obecnie albo 

albo zmienily swe 

pierwotne 

znaczenie. A w programie bez 

podpisow ich zrozumienie byloby 

zadaniem dose klopotliwym. Ale nie 

tylko Mpod-tekst" wspomaga proces 

poznawezy. Integralnq cz?sciq dziela 

Leryxu jest bowiem stownik wyrazdw 

staropolskich. I to nie w formie jakiejs 

surowep pisanej czarnq czeionkq listy 

na bialym tie - pomimo tego. ze ona 

sama takze wprawdzie istnieji tjakdS 

trzeha przeciez wybrad interesuiaoi 

nas wyrazenieVfcc z powaznyml 

publikacjami mtfniSwiele wspdlnegb'i 

trzymajqc mily fason reszty dziela. Po 

samym wybraniu pojawiq si? bowiem 

rozbudowana cz?£c opisowa, *-jr 

ilustrowana grafieznym wcieleniem 

truSnodci 

Lepszemu przyswejeniu stownictwe - i 

ogdEnie; informaCji o zyciu w 

przeszfodd - slyzq takze pozostale 

P)dodatki" skfadajqce si? na Zlotq 

Kaczk? jako calodc. Mamy wi?c 

mozliwodc zatrzymania glownego filmu, 

by samemu zabawid si? w odkrywanie 

swiata, w ktorym zyli bohaterowie, a 

dzi?ki bardzo duzej liezbie krociutkich 

* poszczegolne )Pklocki” sq przez caty 

czas animowane! Mamy wi?c tu do 

czynienia nie tyle i iMffifeniem obrazu, 

co animaeji - w pewnym sensie, 
oczywiScjB - co wnosi do tematu 

ukladanek cos nowego. Az milo si? 

Glowieniu si?, w pozytywnym tego 
slpwa zrraczeniu, sluzy tekze mtm 

krzyzdwdk, okupuj^cych kolejnq pozyej? 
w menu. W porownaniu do paru innych 
rpzwtqzaft, tutaj poszczegdlne wyrazy 

przenosi si? na odpowiednEe miejsce 
przy pomocy myszy - nie trzeba wi?c 
zdimowafif?ki i myszki hy dotykad 

'rozwlazanieowiele od Kilsyvuamo pczyjemniejsze. A 
jerrtWaftl' mowa: ostatnia z 
ch ppzycji prowadzi do 

d?tatu z kolornwankami, Rysunki wzi?to 
OCZywsdcie i bajkJ, ale o ich barwach 

decyduje osoba siedzqca przed 
monitorem, Eksperymentowac mozna 
do woli, bez obawy o przetarcie 
papieru, zlamanie kredki czy rozlanie 
farb, a gotowe cudo da si? wydrukowac 

na drukarce, by pozniej wtozyc je w 
ramk? i powiesic na scianie, 

By knotko ealose podsumowac: jest to 

tytul bardzo udany, o rewelacyjnej 

multimedialnej oprawie, z paroma 

dodatkowymi zabawami bazujqcymi na 

gtownym teksci?r Wad wlasciwie nie 

posiada - w kazdym razie nic nie 

zdolato rzucic mi si? w oezy na tyle, by 

moglo w tym niezbyt chlubnym 

miejscu tekstu zostac umieszczone - a 

jako produkt bardzo dobry, wart jest 

polecenia. Ajesli i pozostale programy 

z serii b?dg .trzymaly poziom", coz - 

mlodsi maniacy komputerow tylko na 

tym zyskajq. 
■ 

'Wfcrw 
Producent: 
Leryx Long so ft 

Wymagaaia: Dystrybutor: 
PflfiHum.eMBRAM, 
COkZ. Windows 95 

Leryx Longsoft 

Internet: 

animaeji nie jest to w zadnym wypadku 

zaj?cie nudne! Przyznat to nawet sam 

wielki Inquisitor - aezkolwiek 

niech?tnie, by nie psuc sobie opinii 

twardziela. 

Poszczegolne lokaeje mozna takze 

zwiedzac bez potrzeby oglqdania bajki, 

zostaly one bowiem zgrabnie 

zgrupowane pod jednq z pozycji menu. 

Nie jest to rzecz jasna jedyna z 

interesujqcych opeji rezydujqcych w 

menu. Rownie, jesli nawet nie 

bardziej zajmujqce sq puzzle: 

korzystajq z grafik ilustrujqcych na 

przyklad poszczegolne lokaeje 

(oczywiscie tylko ich cz?sc, bo 

ealose nie miesci si? naraz na 

monitorze, obraz trzeba 

scrollowad, a takie 

rozwiqzanie w puzzlach 

raezej si? nie 

sprawdza.J, a przy 

okazji nie sq statyezne 



Pnogramy uzytkowe 

kategorie pozwalaj? na dokfadne 
zaplanowanie wyglqdu nie tylko naszej 
dziatki, ale nawet skromnego ogrodu 
botanicznego. Pnaktycznie nie mozna 
tu wskazac zadnych wyraznych bl?dow 
czy brakow, ale do jednej nzeczy mam 
zastrzezenia, Otoz nazwy 
..mrozoodpornosc" i „zimozielonosd" 
raczej nie brzmi? dobrze w j?zyku 
polskim, Po cz^sci usprawiedliwia 
program to, ze uzycie okresled 
..odpornosc na zimno” i ..roslina 
wiecznie zielona" psuloby kompozycj? 
menu (zbyt dtugie przyciski w 
stosunku do pozostaiych), alejakos 
takie sformutowania dziwnie si? czyta. 

Oprocz wymienionych pozycji [nigdzie 
nie znalazlem ogdlnej ilosci roslin w 
programie, ale jest ich naprawd? duzo), 
uwag? zwraca lista firm zajmujqcych si? 

hodowl?, handlem itp. Autorzy 
zapowiadaj? sukcesywne aktualizowanie 
informacji w encyklopedii, zarowno jesli 
chodzi o rosliny [w miar? pojawiania si? 
nowych gatunkow na naszym rynku], 

jak i o firmy. 

Podsumowujqc: Encyklopedia Roslin 
Ozdobnych jest programem 

skierowanym do okreslonej grupy 
uzytkownikow i jako taka spefnia 
wszystkie stawiane przed niq 

wymagania. Po prostu kawat dobrej, 
profesjonalnej roboty. ■ 

w 
* * UUULUIII. 
Arehi’Slodfoap z.o.o./ 
Pulsar Eiocironics 

Wymagania: 
Wjft9Ml51.48G$m 

Dystrybutor: 
A'ECllL-SLLHliA sp. J.o.-a / 
Pulsar Electronics 

Internet I 'itlpMnwafd»-sHjdip. cornet 

Kwiatki w Windows 

Ns HDG»tiefi Diicialbym zaznaczyli, ze 

lekst nie dotyczyt „bonusowych 

opcji" wspomnianego w tytule systemu, 

Dwoculacycli niebieskim 

..scpeensavercm'' i tym podobnych, ale 

usystomaty/owaiiycti w encyklopedii i 

wydasiycti na GDRam w programie 

zatytulowanym „Encykloped(a Roslin 

Ozdobnych", a dziatajocym pad Windows 

wlainle. 

Krzysiek Kaliszewski 
f Szcz?sliwie za sobq juz 

mamy czasy, kiedy mi?dzy 
multimedialnymi 
wydawnictwami (nie 
cierpi? tego okreslenia, ale 
niestety przyj?lo si?] 

rodem z zachodu a polskimi ziata 
przepascjakosciowa. Encyklopedia 
nastawia przyjemnie uzytkownika 

estetycznym i efektownym 
wykonaniem. Przy tym nie jest to 
osi?gni?te nadmiarem ..multimediow". 
Wr?cz przeciwnie - wystroj programu 
jest skromny, ale moze wlasnie dzi?ki 
temu estetyczny i funkcjonalny w 
odbiorze. W zasadzie trudno 
nawet nazwac Encyklopedi? 
programem j 
multimediainvmaidvz 
przyj?lo si? 

tworzeniu 
aplikacji tcatkiem 
bogaty wykaz 
pozycji], na 
pewno nie 
znajdziemy tarn 
informacji 
nierzetelnych. 

nie mogtem sobie darowac) uwazad 
za takowe tylko aplikacje postugujqce 
si? animacjami, dzwi?kiem itd., a 
tutaj tego akurat nie ma. Tyle ze w 
przypadku opisywanego produktu 
jest to zupetnie sluszne, Do 
zaprezentowania wiedzy o danej 
roslinie ozdobnej w zupefnosci 
wystarczy jej zdj?cie i opis 
wtasnosci, najlepiej jesli 
usystematyzowany w tabeli 
jednakowej dla kazdego gatunku 
(tzn. zawierajqcej takie same 
rubryki, a nie ich zawartosc :]). 
Program to wlasnie oferuje i robi to 
dobrze, np, wyszukiwanie wg 
okreslonych kryteriow jest 
zorganizowane wyj?tkowo wygodnie, 
a i reszcie opcji nie 
mozna niczego 
zarzucib. 

Zawartosc ERO to 
nie tylko kwiatki, jak 
wskazywalby tytut. 
Encyklopedia 
obejmuje ogoln? 
kategori? roslin 
ozdobnych: drzewa, 
krzewy, byliny i 
rosliny jednoroczne 
[kategorie 
zaczerpni?te z 
programu]. Trudno 

mi [nie ten profil 
wyksztalcenia] weryfikowab jakodd 

Danedotyczqce 
poszczegolnych 
roslin 
przeznaczone sq 
dla hodowcow, 
dzialkowcdw i 
amatorow 

hodujqcych rosliny w przydomowych 
ogrodkach, wi?c nie szukajmy tu 

doktadnych klasyfikacji tacinskich itp. 
Oprocz opisu wygl?du rosliny i jej 
zdj?cia [mozna powi?kszyc je do 
rozmiarow catego ekranu: 1024x768 i 
wi?cej), znajdziemy tarn natomiast 
wiele informacji potrzebnych do 

uprawy danej rodliny. Opis 
kazdego egzemplarza sktada si? 

z nazw polskiej i lacinskiej, zdj?cia 
i slownej charakterystyki, oraz 

dwunastopozycyjnej tabeli, gdzie 
najdziemy: typ rosliny [drzewa, 

mwy itp., jak pisatem wyzej), pokroj 
(ksztalt rosliny i jej sylwetka - w sumie 

dziesi?d wyrdznialnych pozycji], 
naslonecznienie, wilgotnosc, odczyn 

gleby (te pozycje nie wymagaj? 
wyjasnienia], rodzaj gleby 

(piaszczysta, gliniasta itd.], 
f'mrozoodpornosc, zimozielonosc (o tym 

za chwil?], wymiary, kolory, terminy 
(kwitnienia, owocowania itd.] oraz 

zastosowania tzywoplot, pergole, 
kwietniki itd.]. Jak widac, powyzsze 

opisdw, ele 
- wnioskujqc i 

literatury 
wykorzystanej przy 



Programy uzytkowe 

wo Jazdy 98, Nauka i testy 
Wysniona cekturka 

Dolii’iMe pitas gdy ja bawilam sip 

GmnJnl ippibil mito czas na swym Hugo 
ivyozehiwanyfli urlopie. Zapewne nie 
imiiilieisgyiT! yiiipiRii komentarzy z jego 
strony as tamai kobiet za kienownlcq. 
Miwficpi hfew w lylacli histoniami na 

poMsypatjalizrgkawaidziwnym 
tralom ppznwnznie podczas tych 

Prawdg pnwledziawszy znalaztaby sip 
szczypla ppzmrdy w stwierdzeniu, iz 
kileln (olekoniscznie blnndynka) za 
klerowDicp aisle spustoszenie na drogach 
i potpsfi by£ sprawcp imponujpcego knrka 
ulicznego. Wysuwam ow dmiaty wninaek 
at podatawle rodzinnyck doswiadczen: 
pfen zenska w mojej rodzinie nd czasfiw 
polBwionln alp pojazdiw zaprzpzonych w 
knnie mechaalezne prnzenlowala i nadal 
prazenlaje widqlkowy antytalent w 
dztedzlnie untiejptnoSci trzymania 
kiBrawnicy. 

EBiBiiE Jaspin 

zkoda tylko, ze i wi^ksza 
cz?sc egzaminatorow ma 
podobne zdanie o 
kobietach-kierowcach, 

A H ktory to smutny fakt 
odczulam na wfasnej skorze. 
Po raz drugi nie miatam 

okazji umowic si? z jednym z panow 
egzaminatorow z bardzo prozaicznego 
powodu: braku czasu. Ostatnio Naczelny 
postanowil odswiezyc mi nieco pami?c i 
wzbudzic we mnie na nowo ch?c 
ponownego chwycenia w dtonie twardej 
kierownicy, najlepiej jakiegos matego 
samochodu. Program Prawo Jazdy 98 
rzeczywiscie przywotat we mnie 
niezapomniane wrazenia z jazd probnych 
z egzaminatorem na karku, ktory co 
chwila w moje prawe ucho wykrzykiwat 
jakies inwektywy, modlil si? i rwat wlosy 
z glowy. Do dzis nie jestem pewna, czy 
chodzito mu o pieszych na pasach, czy o 
moj? popisowq jazd?, z catkowitym 
zlekcewazeniem hamulcdw oraz skrzyni 
biegdw. 

Jedno jest pewne: po czasie sp?dzonym 
1 Pfogramem Prawo Jazdy 98 
postanowifam ponownie sprawdzic swe 

sily za kierownicq i “za testami". 
Wlasciwie to pracujqc z programem, 
wycwiczytam sobie t? drug? 
umiej?tnosc, czysto teoretycznq, czyli 
rozwiqzywanie testow, ale mysl?, ze z 
praktykq nie b?dzie gorzej. Jako 
niedoszla (jak do tej poryj posiadaczka 
prawa jazdy stwierdzifam, iz program 
stanowi cos w rodzaju ksiqzki oraz 
zywego instruktora na kursie [nie na 
jezdzie) w jednym. W zasobach 
"Prawka11 znajdziemy przedrukowany z 
oryginalu kodeks drogowy, z ktdrym 
mozemy si? zapoznac [ale czy w ogole 
da si? cokolwiek z tego zrozumied - to 
juz inna sprawa), wszystkie aktualne 
testy egzaminacyjne, ogolne zasady 
poruszania si? po drodze tqcznie z 

PiilWfl 59 
r ModnmfTFiiriluy program do nuuki ruchu 

•iff 

Umowa Kodeks 

Koniec 

^Tmage rrn;i:u<g!ai 
LUu nkMpnvcJW. 

RhhB 
speqjlnycfh piftrtw cm nffliW kj 
t Itr lyvalnjlw i PmwrtElCw ttyp^nKycniycft U3 
fll ntoty uWaiw, wn** frW*jjecme u;fiaii^e.h r+w**#* 

M iKJiriM winpfnnUi. trai do •nrryth otiM> 
jytwrtCYen t iytn i mtrminitfflwf 

4 KdHnUl riJCtMJ cktwiwsnw %toiurtkiJ do fctffLjurycr* mtidin* St 
or»: w Mifwimkt rbi MharryTwtri^ch tiywi ihfjfcf Vrejiko*^ 
IdPiuinevtPi mflfTm p^ud-i-TH, a uklc bcfw.,«w ruchetn m w 

Hfumrv rtmuf d« 
W\j*n6w W tym /rf*W||W>rn 

5 WiTtisr i i Briiiwn 
TiinsMftu i Ga&pcdtft Matfcq <*ffSx w* tfwie 
tf/1 «ijr jtdimMikt nfimfsp^tHiakrt^n 1 \ lapijwmMitf liprmvr^ivi ixkNJ, w % ici<b**™>N( ^jej n«Jnlf 

I>n)<mw)lECt po&Htow I urnfA’jfmm rn rtA.ilpc*J.i pOfUuitM 
pirjI'iitarfaiTyt h w nwqSEjj. g4zz jest lo uShrcnce^ t u^uiii 
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ffij PWJbrtJCJ l dA'Jijfv*!' (Xj.) j liLtfiyt rr,f 
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Bez wqtpienia do 
najwazniejszej cz?sci 
programu Prawo Jazdy 
98 nalez? testy [na 
kategorie B, C oraz D), 
ktore s? pierwszym 
sprawdzianem swoich sil 
podczas dlugiego 
procesu 
egzaminacyjnego 
poprzedzaj?cego 

wyjasnieniem znakow 
drogowych oraz 
slownik terminow 
drogowych Culica, 
pojazd, kierowca 
itpJ. 

CSE5SES 

Test 15 - kategorta B 

C^teslu: 0:10 
P-ydunl* 6i18 
Odp 0*1 edit oraAiiiltiWe 

OdpoiviMiiCirptfn* a 

W ini tyiuitjt Iio-jpj-iinn t: 

DA 

DB 

W cz?sci "nauka” 
znajdziemy zbior 
praw pisanych i 
niepisanych 
obowiqzujqcych na 
drogach przekazany 
w formie tekstu, 
obrazkow oraz 
animaeji. Do 
niektorych sytuacji 
najcz?sciej powstajqcych na drogach 
dot?czono krotk? animacj?, wskazujqc?, 
jak zachowac si? w danej chwili. Filmiki 
prezentowane s? w malych okienkach, 
aezkolwiek nie przeszkadza to w ich 
odbiorze, tym bardziej, ze sq plynne, 
czytelne oraz dobrej jakosci. Podczas 
czytania tekstu na temat zasffd ruchu 
drogowego, sposobu wykonywania 
poszczegdlnych manewrow, udzielania 
pierwszej pomocy oraz wkuwania do 
glowy definieji znakow drogowych, 
cz?sto spotyka si? slowa odznaczone 
innym kolorem. Sq to odnosniki do 
zawartego w programie slownika, w 
ktdrym na biezqco znajdziemy 
wyttumaezenia pozornie znajomych 
poj?c, o ktdre cz?sto pytajq 
egzaminatorzy po skonezonej jezdzie (lub 
nawet w jej trakcieL 

Itii :t*i (I-M, po-ji^rrri Jr 

'WBKI p£4wfdlnw« 

otrzymanie upragnionego karteluszka. W 
tej sekcji mamy mozliwosc 
samodzielnego wyboru numeru testu, 
ktory chcemy “roztrzaskac" w dwie 
minuty, bqdz tez, tak jak si? to odbywa 
w przypadku rzeczywistego egzaminu, 
oddac si? w r?ce losu i pozwolic 
komputerowi wybrac odpowiedni 
numerek sprawdzianu. Udzielanie 
odpowiedzi odbywa si? tak jak w 
przypadku jakiegokolwiek typu egzaminu 
testowego, Wqtpliwosc budzi jednak 
niemoznosc rozwiqzywania zadan w 
dowolnej kolejnosci, a przeciez niemalze 
na kazdym testowym egzaminie, 
niekonieeznie z prawa jazdy, delikwent 
moze odpowiadac w kolejnosci, jaka mu 
najbardziej pasuje. Zazwyczaj, 
przeskakujqc z pytania na pytanie, 
odpowiadamy na najtatwiejsze, aby te 

gorsze i bardziej podchwytliwe zostawic 
na dramatyezny koniec. Tutaj jednak nie 
mamy tej mozliwosci, a nieudzielenie 
odpowiedzi na aktualnie wyswietlane 
pytanie oznaeza btqd i niezaliczenie danej 
kwestii. Hmmm. Dalszy przebieg cz?sci 
testowej programu jest praktyeznie 
identyezny z tym, co spotykamy w 
przypadku "pracowania" z rzeczywistq 
kartq egzaminacyjnq lezqcq na biurku, i 
nie wzbudza kontrowersji. 

Do formy grafieznej programu rowniez 
nie mam zastrzezen, a wr?cz przeciwnie 
- chcialabym za niq pochwalic autordw, 
poniewaz sprawia ona wrazenie 
wykonanej z dbalosciq o szczegoty i 
przede wszystkim umila nauk?. Widac, iz 
postarano si? o w^zystko, zarowno pod 
wzgl?dem technic^nym, jak i 
edukacyjnym i zapi?to na ostatni guzik, 
unikajqc pozostawienia niedokonczonych 
elementow. Animacje, obrazki, tresci 
edukacyjne oraz interfejs uzytkowania 
skladajq si? na wysokiej klasy program 
edukacyjny, ktory moze okazac si? dose 
dobrym uzupetnieniem kursu prawa 
jazdy, a na pewno doskonalym wst?pem 
do niego. W kazdym razie osoba, ktora 
wczesniej oglqdata samochody jedynie na 
parkingach i to z daleka, moze bez obaw, 
po sesji z programem, zapisac si? na 
kurs nauki jazdy, ze sporym zasobem 
odpowiednich wiadomosci w gtowie. Ja 
w kazdym razie na pewno przy najblizej 
nadarzajqcej si? okazji nie zapomn? 
wstqpic do siedziby odpowiedniej 
instytueji. (I wreszeie uswiadomi? 
Gem.ini'emu... kto lepiej prowadzi 
samochod!]. 

A. 
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Jesli programy do navki 
jezyka angielskiego to tylko 

Dostepny rowniez na 

199 zl. 

Active £N5ii£H B * 

pack Hi! 

mim = lusiaffl!?? 
KMCTiVEf INTERACTIVE EflCtlSH 

Wyjqtkowy zestaw programow zapewniaj^ey efektywne przygotowanie 

do egzaminu TOEFL. Wspaniaty material dydaktyczny dla osob 

postuguj^cych si$ j^zykiem angielskim na poziomie zaawansowanym. 

Przygotowane w technologii Dual Publishing (wspotpraca z internetem). 

Nauka jezyka angielskiego w oparciu o wywiady ze znanymi 

postaciami, Kursy wzbogacone wieloma atrakcyjnymi obszernymi 

sekwencjami wideo oraz mnostwem roznorodnych cwiczen. 

Wszystkie teksty tfumaczone na j$zyk polski. 

Seria przygotowywana wraz z telewizfo SKY NEWS 

- gwarancja najwyzszej jakosci materiatow. 

CSV Action 

Rewelacyjne multimedialne i interaktywne stowniki, kursy oraz testy jezyka angielskiego na pfytach CD-ROM/ 

DVD-ROM • Najwi^ksza i najatrakcyjniejsza oferta dost$pna na rynku • Najbardziej zaawansowane technolo- 

gicznie produkty • Laureat wielu prestizowych nagrod i wyroznien • Satysfakcja gwarantowana. 

Dystrybucja: 

TCH Components 

Warszawa 

tel (022) 646 00 33 

(022) 48 71 72 

http://www.tch com pi 

OkE5 

ARD-SOFT Warszawa 

tel. (022) 863 22 59 

(022) 863 79 56 

EXE Wroclaw 

cel (071) 353 70 02 

(071) 353 70 06 

FF COMPUTERS 

Sprzedaz bezpoSrednia 

http://www.ffcornp.com.pl 

tel. (033) 18 55 99 

(022) 660 51 01 

DHO Warszawa 

Dystrybutor programow 

tel. (022) 628 53 21 

(022) 628 84 95 

Sklepy VOBIS 

Microcomputer 

na terenie calego kraju 

MAG Krakow 

tel, (012) 634 48 07 

(012) 634 51 11 

DD KOMPUTERY - epa Polska 

ess" 
Produkcja w Polsce: 

ul. 11 Listopada 85, 26-600 Radom * tel./fax: (0 48) 360 80 91,442 36 ■ e-mail: ddkomp@epaonline.com 

www.epaonline.com/poland 



Programy uzytkowe 100 

skftiirinie urzgdzima si 
kochajtjca si^ para Fil 

czeSci/Encwtli 
zawieifecy mj 
ole czssto takzi 

cyklopedia Seksu 
Podr^cznik wspotzycia 

Na poczqtek zmuszony jcslem zacytowaC 
ostrzezenie nmieszczone napudelku 
programu, ktdrego recenzjg (po dluyim 
namyile catej pedakcji) zamieszczamy 
ponizej. Otoz: ..program przeznaczony jest 
tylko dla osdb doroslycli. Zawiena 
naturalne sceny z zycia ptciowego i ma 
charakter wytgcziie poznawezy". 

Krzysiek Kaliszewski 

oparciu wyzej wymienio- 
nego ostrzezenia sluzy 

uzy, jak na tego typu 
oznaczenia, symbol „18" w 
czerwonym kolku. Program 
nie moze bye przeglqdany 

przed zakupem (jest to glowny zarzut 
w sprawie dost?pnosci pornografii dla' 
dzieci w pismach erotycznych), a na 
boxie widnieje powszechnie znany 
obraz Rene Magritte’a - „Gwalt" 
(tylko tytul brzmi kontrowersyjnie - jak 
mozecie sami si? przekonac po skanie 
okladki na stronie z artykulem], ktory 
w niezym nie powinien naruszyc 
niczyich uczuc. I teraz moje osobiste 
zastrzezenia: Zdaj? sobie spraw?, ze 
tematyka ta wywoluje wiele dyskusji, 
ale uwazam, ze wydawnictwa takie jak 
„Encyklopedia Seksu" sq jak najbardziej 
przydatne (pelnoletni jestem juz od 
jakiegos czasu i chodzi mi „wylqcznie o 
walory poznawcze”:)). Wiedza jeszcze 
nikomu nie uezynila krzywdy, a zgodnie 
z wiadomosciami, ktorymi dysponuj?, 
program nie stoi w konflikeie z 
zasadami czy dogmatami zadnej z 
popularnych religiL Brakw nim slow 
wulgarnych i jakiegokolwiek naktaniania 

do wspotzycia pozamafzenskiego, 
aboreji i innych kwestii, na ktore 
spoleczenstwo naszego kraju jest 
szczegolnie uwrazliwione. Jesli ktos 

mimo wszystko czulby si? faktem 
zamieszczenia takiej recenzji 
zbulwersowany: prosimy po prostu 

o przejscie do innych artykutow. 

Profesor Zbigniew Lew-Starowicz 
jest od dawna powszechnie uznanym 
autorytetem w dziedzinie 

seksuologii, wi?c jegtuiazwisko na - 
pudeihj. jako redaktora encyklopedii, 
s^mo w sobie stanowi gwarancj? jej *, 

jakoser. WiadSm6'tezJ ze poszukujqc 
konkreiSljm^iedzy nie si? 
z zadnymi 
czv.tegnami nie potwierfew^ - 

^Dfe'^ezgodnymi ipiSwdiEjST 
Ifpt) 

do <fWychowanta seksualnego"). 
Jest to naprawd? istotne, gdyz w 
tym akurat przypadku bi?dne 
informaeje mogq niesc z sobq fatalne 
konsekweneje. 

Wiedza zawarta w programie ; 
podzielona jest na cztery kategorie. 

Fierwsza z nich - rozwbj cztowleka - 

omawia dokfadnie kolejne etapy od 
zaplodnienia do ohreEu dojrzewanie/ 
(zabrakfo okresu przekwltame, ale 
zasadzie nie wiem, czy to jeszcze, 
rozwdj]. Temat podzielony jest r 
trzynascie zagadnien, przy ( 
ostatnie - dojrzewanie - zavjjKrp 
wyodr?bnione pozycje f 

dziewczqt i chfopcdw.KSzdy tqjfiat 
jest omowiony doktadfiie, 
po party rysunkamipglqdQ^fmi i 
animaejami, ale przy tymJrftaki 
sposob, ze prezentowany tekst 
powinien zrozumiec nawet ktos, kto 
swojq edukacj? z zakresu biologii 
zakonezyl na szkole podstawowej 
(pomagajq odsylacze, ale o nich 
pozniej]. 

Kolejna kategoria jest jednoczesnie 
najbardziej 

ENCYKLOPEDIA 
SEKSU 

AlIAVOI L'itOWllXA 

srrtnw kochania 
-* 

rOMiJNIK 
V# 

kontrowersyjna, 
Zatytutowana 
jest-: „sztuka 

kochania" i 
zawiera filmy 

:L ilustrujqce 
F~' rozne pozycje. 

: Choc sitq rzeezy 
|j^- nie do 

' unikni?cia jest 
■ w tym 

przypadku 
nagosc, to 

daleki 
byfbym od 
nazwania 

tego 
pornografiq. 
Absolutnie 
nie majq 
miejsca 
sceny z 

! POzycjL 

Trzecia cz?sc encyl 

frwiere on 

tartuj^ceyofttei 
Fseksua!rrtm podzi 

fotyGzqeq kobiet 
m?zczyzn (sze£6) 

IrrforrnaGje tu zawi 

wartofiAiWrna 
czujq gff sr|£wiadoi 
i z 

ske 

ii to poradnik. 
odpowjtdzi na najbardziej 

zwiqzane z zyciem 
ne na trzy grupy - 
itiery zagadnienia], 

C,(dziesi?c). 
e sq ciekawe i 

osob, ktdre 
juz od dawna 

mogt} dopamdc w 
zycia seksualnego oraz 
:ln(ejszyn; fa cz? sto tez 

|ce si? flfoblemy). 

calqstritmicowfe artykufy} na temat 
wszysfktch kwestii datyczqcych seksu 
i ogdlriie pojmoyvanej plciowoSci (ponad 
szesdset zagadnien), Ufozone sq one w 
porzqdku alfabetycznym i zawierajq 
hipertekstowe odsylacze, co w 
polqczeniu z prostym wyszukiwaniem 
pozwala fatwo odnalezc interesujqcq 
nas problematyk?, Oprocz suchych 
definieji znajdziemy tu rowniez bardzo 
ciekawe opracowania na temat 
seksualnosci w historycznych 
kulturach (np. Japonia, Aztekowie), 

czy w najpopularniejszych religiach. 
Kilka zaprezentowanych tu informaeji 
wzbudzilo we mnie pewne wqtpliwosci, 
np, definieja potoeznego poj?cia 
..alfons” przy braku oficjalnego 

..sutener", ale juz samo sformulowanie 
definieji byfo jak najbardziej 
prawidlowe, wi?c w sumie trudno tu 
stawiac powazniejsze zarzuty. 
Generalnie leksykon przydac si? moze 
takze i innych, niz zdobywanie wiedzy, 

powodow. Otoz z pewnosciq poszerzy 
on zakres dostppnego slownictwa, 

ktdre uzywane jest w trakeie rozmow 
o seksie (w przypadku wi?kszosci ludzi 

nie jest on niestety zbyt 
obszerny). 

Podsumowujqc - wiedza, 
ktorq oferuje Encyklopedia 

Seksu jest obszerna, 
przyst?pnie podana i z 
pewnosciq przydatna. 
Nawet osoby aprobujqce 

wyfqcznie seks w celach 
prokreacyjnych znajdqtu 

cos dla siebie, chocby w 
kategoriach „Rozwoj 
czlowieka" i ..Leksykon". 

Zresztq odnosi si? to 
neralnie do wszystkich, ktorych 

mogq bufwersowad filmy z dzialu 
ifea*kochania", We wspomnianych 

Encyklopedii bowiem nic 
takiego nie m%l to w zasadzie 

Efckfl; -jeSIrchodzi o zawartosc 
programu - pora na opraw?. 

Ta prezentuje si? rownie dobrze. 
1 Program uruchamia si? na petnym 

ekranie niezaleznie od uzytej 
, rbzdzielczosci, przy czym nie jest to 
Losiqgni?te kosztem dodania czarnych 

ramek naokolo okna w rozdzielczosci 
I 640x480 - mamy do czynienia z 

pelnym reskalowaniem. Projekt 
If wizualny Encyklopedii to ksiqzka 

(wlasciwie ksi?ga) z pelniqcymi funkcj? 
pozycji menu zakladkami. W wielu 

1 miejscach program okraszony jest 
ilustracjami znanymi koneserom sztuki 
(zarowno antyeznej, jak i pozniejszej - 
ze wspolczesnq wlqcznie) a zwiqzanymi 
w jakis sposob z seksem (np. Adonis i 
Wenus czy moj ulubiony Ogrod 
Rozkoszy Ziemskich Hieronima Bosha). 
Obsluga programu jest praktyeznie 
intuicyjna, ikony male, ale czytelne, a 
odsylacze dzialajq na zasadzie 
hipertekstu (klikni?cie na wyroznionym 
slowie/poj?ciu automatyeznie odsyta 
do jego definieji),; W tie caly czas cicho 
przygrywa muzyka. Osobiscie jedyne, 
co wydaje si? w tym wydawnictwie 
nieatrakcyjne, to dobor obrazu na 
oktadk?, ale to juz jest rzecz gustu, 
Generalnie Encyklopedi? Seksu firmy 
Cartall gotow jestem bez 
zastanowienia polecic kazdej (doroslej) 
osobie. Po prostu warto. 

Wymagania: Dystrybutar: 
Win 3 1/95, 8 MB RAM, CafiT 
SVGA 65 lys kolorow 

Internet: http://www carlalLcom.fi 

Producent: 
Cattail 
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Optimus Pascal Multimedia -5A 

ul. WyspiaiSskiego 10 43-300 
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Progranny uzytkowe 

las Polski 
Na barkach Atlasa 

Fipmn Curlnll Jsininje na I’tUftl 

inulltoiediRlnvcIi vreUEnlsql ] 

kotnuiiiemwyciiititHipKciiilbi.l 

wspftlprnca 2 loptm, wyilanie 

ppiiiiwopartycliofnapj 

alshlronicine Ntemiee 

(roipowMlanycbpMeiw 

pi'estitawyGhsieciPctilundlpwypIt 

ffiarkl l KaitlliBt). fak rdwniei 

wyiMctwpopulam 

aflcyhlDpadyGznvch i nie (up 

Eflcyfclapedia Brani. EucyktapediB 

PezypoSy, HlsloiHn Szluht, froiMlnlfl 

WBPSzawii I wide innycli) ueruntBwr 

pDzicipMynai'pnkp, naMaiiw 

prnkonspieo 

2 Garlilt. 
ANDRZEJ SITEK 

ednq ze starszych, 
podlegajqcych wciqz 
modyfikacjom, wydawanq 
w kolejnyoh wersjach jest 
multimedialna prezentacja: 
Atlas Polski. Obecnie, 

wersja 6.0 zostala wzbogacona w 
dodatkowy krqzek, na ktorym znajdujq 
si? bandzo ciekawe wywiady oraz 
spora baza danych innego typu. 
Zacznijmy jednak od poczqtku... 

Struktura programu jest bardzo 
czytelna, a zarazem prosta w 
obsfudze. Na tresc Atlasu sklada si? 
kilka zasadniczych dziafow, w ktdrych 
znajdujq si? szczegolowe dane. Na 
gtownym pulpicie umieszczono kilka 

odnosnikow 

rzeki i jeziora, 
Dost?pnych jest 5 
poziomdw powi^ks^enia, ktfire 
uzyskuje si? klikaj^Cfm Ikonie 
Powiqfcszenie* a nastqpnie w 
wytarsnym miejscu mapy, ktdre ma 
zostad powi?kszone, Z kolei ikona 
Legends pozwals wlqczyd tub 
wylqczyd legend? abjaSraiejqcq treSd 
mapy i pokazujqcq jej aktttalriq skal?. 
ikona Opis daje Mm mozliwo^d 
przeczytanie knmsnterza do mapy. 
W trekcie pracy bardzo przydatna 
okazuje si? funkojs Szukanie. ktdra 
otwiera okno, gdzie dost?pna jest 
lists wszystkicbobiektdw zawartych 
na mapie (w porzqdku 
alfabetycznym), co ulatwia 

po klikni?cin na ikony obiektbw w 
prswym, gdnnym rogu wySwietionych 
zostanie jeszcze wi^cej infarmacji Do 
przeglqdania map temety'cznycK t map 
miast sluzq paski przesuwu Atlas 
zawiera 35 map tematycznych i 7 map 
najwiqkszych aglomeracji. Wystarczy 

lOB 

tematycznych. 
Przede 
wszystkim: 
Mapa 
ogolnogeogra- 
ficzna - czyli 
mapa Polski. 
Zaznaczono na 
niej 5000 
miejscowosci, 

siec drog i kolei, 
ukazano 
uksztaltowanie 

powierzchni, 

godnych i szczegolnie godnych 1 

zwiedzenia) wyswietli si? okno zfl 

zdj?ciem i tekstem o historii i 
zabytkach miasta. Dla tych wi?kszych 

sygnaturze mapy, aby 

jq obej mt w pefnym pnwietoniu, 
Wszystkie mapy zpstaty przygotowane 

A -• u *V( j rff£. ’ 

odmlmmie 

mgot no nas 'interesuie, Po 
Mikni?ciu prawym przycigkjem myszy 
na nozwie miasta umieszczonej w 
zietonym prasfcokqoie (die miast 

z Katedry 

ersytetu 
Oprocz map dost?pne 

sq ISpiez dodatkowe informacje 

■H 



103 Ppagramy uzytkowe 

rozszerzajpce ich tresc (wystarczy 
kliknpc na 0pis4 by przeczytac fachowy 
komentarz). Mapy miast pokazujp 
wykorzystanie powierzchm w miescie, 
a dymki informujq o nazwach 
wszystkich ulic przelotowych, 
Zaznaczone zostaly takze 

najwazniejsze obiekty. Ze zdziwiemem 
przekonalem si? jednak, ze na 

mapkach aglomeracji znajduje si? 
sporo bt?dow. Przede wszystkim 
chodzi tu o opis nazw ulic (np,, uL 
Kazimierza Wielkiego we Wroclawiu 
zostala dziwnym trafem 

przefnianowana na Olawskp], Bardzo 
cz?sto zdarzajq si? rowniez literowki 

obejrzec caly 
film. Dla 
wi?kszych 
miast po 

klikni?ciu na 

ikony obiektow 

A h as roisKi 

w prawym, 

gdrnym rage 
wysv\/ietlonych 

zostanie 
dodatkowy 
zbior zdj?c i 

informaeji, 
Rowniez tutaj 
obsluga nie 
nastr?cza 
zadnych 
problemow. 
Intuicyjny 
interfejs 
uzytkownika 

Robi to bardzo niemile wrazenie, tym 
Jfardziej, ze podobnych „wpadek" jest 
wi?cej. 

A ^——-' {* /mi ij 

.. 
Adamem Zielinskim) oraz 

aumo-ziiwiaiace 

ibezprobl e m ow p s e g regacj?zasobdw. SDatysiyczne; informujqce c 
^zjawisk spdeezno- 
czycfri w poszczegdlnych 
twach. Klikpi?cie na pasku 

rnwraSmozliwia wybor 
2M?MS^Systyczn y c h 

ffC(]gzliwe jest odszukiwanie 
fejfa'betyczne artykulow i map w oknie 
'Szukanie oraz zdjpc i filmow w oknie 
rGaleria Medidw. 

w opisach danych zabytkdw qzy 

tekstowym przedstawieniu rrijasta 

Ocbrona Zdrowis, Kitfturs). Ozi?ki 
Opcji Qruftuj 

tfotyczpce 
iwybranego 

■' zagadnienia. 
Atlas Polski 
to rowniez 
bogata 
baza 
fotografii. 
W dzialacki 
Obiekty 

Turystyczne 
i Obiekty 

zdj?ciami i wykresamL 
Znajdziemy tu nawet t-akie 
interesujpce tematy jak 
fenomen reklamy w Polsce 
(dodano takze material 

filmowy) OgoIni'eJinformacje 
znajdujpce si? na plycie nie 
pozostawiajp wiele do 
zyezenia, Nieco gorzej jest z 
dzwi?kiem w trakeie 
•odtwarzania kplejnych 
wywiadow.- Niekiedy niemal 
nie sluchac glosu postaci, 
innym razem jestesmy 
ogluszam, co zmusza odbi 

do pilnowania potencjometru 
gfosnosci i jest irytujpce. 

Naturajne. zawartych’jest.ponad 900 
zdjpc najciekawszych zabytkdw; 
ciekawostek przyrodniezyeh i 
regionow geograficznych. Gorny 

pasek pozwala wybrac kategoripdub 
wojewodztwo, a doiny umozliwi&’ 
wybranie szukanego dbiektuXZdjpcI 
s? bardzo profesjonalne i naprawif? 
interesiifpce,. 

W pakiecie Atlas Polski znajduje sip 

jeszcze jedna plytka, Umieszczo'no na 
wjiei Report o Poises, zawierajqcy 120 

bardzo interesujpcych artykulow o 
r najwazniejszych zagadnieniach 
•'gospddarczych, 
politycznych, 

, Poniewaz mialem okazj? 

widziec niegdys wersj? 2.0 
asu Polski, naowczas 

najdujqcego si? jeszcze na 

dyskietkach [!), z 
‘ciekawoscip ponownie 

aji'zalem do tej aplikaeji, Zaskoczyly 
priie nadal wystppujpce drobne, ale 

liytujpce bl?dy literowe w tekstach 
pewne niescislosci w mapkach, Z 
drugiej strony widac wyraznie, ze 

'.■JM'.'iiSWMSESSSSffS: y> i ' f i 

Warto rowniez wspomniec o 
materiale filmowym doi?czonyr™^B 
programs 12 najpi?kniejszych mgs 

polskich ukftzujg panoramiczne filmyj 
krajoznawcze (w rozdzielczosci 

_540;380 punktow), Fachowy 

Fkpmentarz towarzyszpcy prezentafjjj 
f dotyezy zazwyczaj najciekawszych ' 

-zabytkd.W:d|nego miastaz Wystarczy, 
Mknpc nafpiefiwszq klatkp aby 

spolecznych i 
kulturalnych 
Polski. Calosc 
jest ilustrowana 

wywiadami z 
politykami, 
aktorami i 

naukowcami 
(np. 

Aleksandrem 

MalBchowskfrn, 

Ovustakiem, prof. 

Cartall dbal o rozwoj programu, ktory 
w tej chwili moze stanov^ic powazne 

kompendium wiedzy dotyczpce wielu 
zagadnien zwipzanych z naszym 
krajem, Wlasnie bogata ofeita 

filmowa, mnostwo informaeji 
historycznych i nie tylko stanowi 
paradoksalnie o zaletach tego 
produktu. Oczywiscie szereg 
szczegofowych map i dane 
statystyezne majp tutaj zasadnicze 
znaezenie, Ogolnie mozna, zdaje si?, 
powiedziec, ze Atlas Polski to 
program udany.. 

Wymagania: 
Windows 3.1 , 95 486 DX 
16 MB RAM h CD HQM 

Praducent: 
Cartall 

Dystrybutor: 
Carla II 
Tel 042 639/732 

Internet: 411 p://wwv/. cail al.com, pi 

niimfir ims 



Programy uzytkowe 

use Mates 
□n-line'owi przyjaGiele 

W cliwili obecnej nie sposob juz 

wyobrazjfi sohie rynku software hez 

mnllimedialnycli prognamew eduhacyjnych 

skierowanycb do dzieci (scislej: owszem, 

stworzonych dla dzieci, ale skienowanych 

jadoak raczej do rodzicdw ■ fa oni 

przeciez dysponujq odpowiedniq i wciqz 

nieslety wymaganq „sitq nabywczq"). Nie 

ma sia jednak czeiu dziwic, gdyz sq to 

cztstoH propazycje tak ciekawe, tak 

zibawne, a przy tym tak mqdre (iirnm, to 

byd maze nie jest najlepsze slowo -lak 

jednak wtabnie jest), ze nietylkn dzieci 

zasisdajk do „pracy" z nimi z 

przyjemneSciq... A cnz maze bye lepszego 

od programu, ktory bawi (i uezyi) nie 

fylkojalychludzi"? Poza tym: jakze 

smutno i bezbarwnie byloby bez nicb... I 

programdw, i dzieci - eczywiscie:)... 

Jacek Smolinski 

o czego zmierzam? Ano - 

I Bjak zwykle - do tytutu 
I H kolejnej z multimedialnych, 

I i m edukacyjno-rozrywkowych 
peretek. Owo aktualnie zas 

rozpatrywene cudenko nazywa si? 
Mouse Mates i zostato stworzone [w 
biez?cym roku!) przez brytyjskie i, 
dodajmy, bardzo ambitne 
przedsi?biorstwo Marshall Media. Tak 

nawiasem mdwi?c, ich Mtwory” goscify 
juz na tamach CD Action.., Co prawda 
mnie w pami?ci zapadt tylko jeden z 
nich, dodam: z zupetnie innego powodu 
niz sk?din?d catkiem niezla 
multimedialnosc i edukacyjnosc [byt, 
hmm... baaardzo specyficzny] - w 
oryginale znany pod nazw? Henry's 

Party (polsk? nazw? pozwol? sobie 
mitosiernie pomin?c], ale... nie o to 
tu chodzi. 

Czym jednak jest owo tajemnicze 
Mouse Mates? Ano jest to produkt 
z gatunku, ktory dose niedawno 

zostat zauwazony i wyodr?bniony, 
mianowicie - programow on-line, 
czyli takich, do pelnego 
wykorzystania ktorych niezb?dny 
jest dost?p do Sieci. Dla wszystkich 
innych (czytaj: „nie-splqtanych") 
b?dzie on zatem - niestety - jedynie 
ciekawostk?. A szkoda, gdyz i 
pomysl, i wykonanie tego 
komputerowego „zapoznawacza'’ s? 
godne tak uwagi, jak i 
kultywowania... No i wiemyjuz 
wszystko: Mause Mates jest 
„zapoznawaczem", czyli czyms, co 
umozliwia dzieciom z catego swiata 
zapoznac si? ze sob? [i z niektorymi 
z wazniejszych informaeji na temat 
krajow, z ktorych pochodz?), a 
pozniej piel?gnowac t? zawi?zan? w 
trybie on-line przyjazn. Wspaniafe, 
nieprawdaz? W ten oto [jakze 
przeciez prosty!) sposob dzieci, 
dzi?ki bezposredniemu obcowaniu ze 
sob?, wyzbywaj? si? dr?cz?cych do 
tej pory ludzkosc uprzedzen w 
odniesieniu do innych naeji oraz 
nawyku automatyeznego, 
bezmyslnego stosowania heurystyk. 
To niemalo! 

Pi?knie. Jak jednak porozumiec maj? 
si? dzieci, mowi?ce tak przeciez 
odmiennymi j?zykami? I tu problem, 
choc... nie do konca. Mouse Mates 
zapewnia bowiem pewien komfort 
dla dzieci mowi?cych wj?zyku innym 
niz angielski. Z dwoch powodow: po 
pierwsze „m6wi” on w az siedmiu 
j?zykach [polskiego - oczywiscie - 
brak, ale to akurat nie dziwi), po 

wtore zas - przy 

fWrt UjI ) Ujvr Lo yel o Inttn fnlo l>t« 

cwiIm* ril Wironw to r^t lo t* hod I 

won o lo rpj to n 

mutfc srlxjol, I pirij (Jx> violin 

ruid Uw pirnrtj fifxl I pntotfcfi kt 

«lUmi tU(r (fvf*ry ikjy. Wlxwi I 

ItKfvtt cchool t Wtinl to tl» violin 

in n trig ufnl«w.-lrn My rnolher is vonj 

nxirw-tri tml ijw rturbed 
rrnMiJ, Pokurtl OWti Ui Irf* II 

Ownoiunssl coipilnj. Tlifw® Idle 

of yl/frec in Uw K)70c imd KWKte 

_ 

niewielkiej pomocy 

kogos 
zorientQwanego w 
..niuansach” 

narzeezy obcych, 

bez problemu 
..nauezy" on 

mlodych ludzi 
podstaw kazdego z 
lprozumialnych" 
przezen j?zykow. 
Takim wtasnie 
zapewniaj?cym 

mozliwosc wyuezenia si? podstaw 
dzialem aplikaeji [bowiem program 
podzielonyjestnasiedem 

riwspdlistniej?qych dzia 

JbnguaA.^1 
I a b orafflnB mTtoZEm^Cwi StTEeTTsi?, 

jak brzmi, jftmdzmy po hiszpansku, 
pytanie: „Jaki jest kolor Twoich oczu" 
czy norweskie Jak nazywa si? Twoj 

nauczyciel".,, Co ciekawe rowniez, 
mamy niepowtarzaln? okazj? 
porownania brzmienia wymowA 
j?zykdi^ngielskiego i amerykaris^ego* 
pb|/^nodmiany" s? bowiem pragz L 

ch bohaterow 
reprezentowane! Dzi?ki Language Lab 
mlody uzytkownik moze rowniez 
nauczyc si? kilku mniej lub 
bardziej podstawowych stow w 

f i, za pjlem e n to wajiy ch “ 
j?zykach, amw^nie znaj?c 

przyktadowovRlaBta 
1 niemiecku, nMadfeyJ j?zyku 

fojczystym kol* z Miemiec! 
Rownie ciekawie skonstruowane 
zostaty kolejne dziaty odnosz?ce 
si? wprost do szczytnego celu 
zapoznawania 
ze sob? 
nawzajem 

godn? podkreslenia, nowatorskosc 
pomyslu ludzi z Marshall Media! 0 nich 

wtadnie, prewdopodobnie jeko 
le{|^Jki^3ftnOlwniez z duz? doz? 

Lrav^ppodjpiuB^a stwierdzic, ze z 
Tiegiem czssu nie strscq na 
popularnosci mtodych uzytkownikow. ■ 

Jak oceniam? Hmm, to trudne 

pytanie... Nie udalo mi si? bowiem 
znalezc nikogo, komu si? ow program 
nie podobal! A co to za obiektywizm, 

gdy wtdzi si? samepazytywy? No nie, 
“ it] prostu 

rnirmw* 
inaezej niz dobrze ocenic go nie 

Lt .-Yt* 

V~»rt Amu_ ,#fej 
ttiyjf -it 'nt±tf U'.j 

If ir* l*or ; 1*1, 

■ - :s 

hAt 

^ klr cdi cjtrt* 

MSa if.n I.1 r.w‘* 

si fovj*. ' ..--hi 

#• 
.1 

dziei 
rd % 

narodowb^ci, 
religii, 
kolorow 
skory [„we 
are all the 
samelj]. 
Ot, tak dla 
przykfadu, 
s? to My 
Life, w 
ktorym 

10 August 1^93 

D^air - 

ttfclio! My namfc is 

y&afS oU* I 

■s- tmd I 

am live Tn 1*1 

^mi L I Inave 

l kdve InaiY an<i eyes. 

My birthday iS on 12_ Au^st 

E>ye for now. [ Air„ 

Sisters 

osmioro dzieci z roznych - dodajmy: 
tych istotniejszyeh - krajow mowi o 
swym zyciu, rodzinie, szkole, hobby; a 
kilkbfeeioro innych - w tym 
dziewezynka imieniem Agata; 
WargawJ^p samo opisuj) 
Paripfii^gDzie bohaterov' 
przedstawiaj? i pokrotce omawiaj? 
wazniejsze swi?ta niektorych krajow i 
religii... Wiedz? nabyt? w ten tak 
ciekawy, a przy tym tak 
., me^Dbow^?zuj?cy,, sposdb sg 
mzm dzi?ki opeji Quizu. 

/m 
tazA ft 

y^i^ziaty 

lie przygotowaddziecko do 

Pdwyfe^ziaty jetirj 
jedynie przygotowadUziecko do 
glownej (tak mi si? wydaje] funkcji 
Mouse Mates - wspomntanego juz 
zapoznawania i utrzymywania on- 
line owych|przyjazni. Sezpo^rednro 
temu stuzidztaly Online [mozli^d 
wstqpienrado IdpBMM) czy 1 

(pomoc prv rmwi/aniut wyl 
przyjmowaniu EMrdw). To dal 3ro te 
dwa ukazu]? wartodd i. rdwniea |hyba 

sposdb. 
zdanie 
nCbyci 
edukac 

1 rozrywki 

i Mouse 
ponad p 
fakt, ze tei 

prywatne 

% 
cieszy 

jest dopiero 
pierwszym tfgo typu pFogramem z 
zapowiadanej catej serii! Jego tworcy 
bowiem mowi? jeszcze o wydaniu pod 
znakiem Mouse Mates m.in. 
)raMH&wdo naukiangielsto 
lawatyki, histoyju^ puI 
)i7^^ej?cej „Akr. 
Cdzrpdzostaie czekac... I miec nadziej?, 
ze b?d?to produkty co najmniej tak 
dobre jak obeeny. ■ 

Iff 
Producent: 
Marshall Media 

1 Wymagania: 
Windows 95, CD-ROM, 

i karla muzyezna 

Uyetrybutor: 
Marshall Media 

Internet: http //WWW marshallmedia com 

mm i- 



105 Pnogramy uzytkowe 

□powiadania fantasy 
J(Niepotrzebna Forteca” 
Eugeniusza D^bskiego, choc nie 
tylko. Zdecydowanie jest to 
pnzyjemniejsze niz 

; ' J przepisywanie np. tekstu o 
■V produkcji burakow cukrowych 
M czy innego rownie atrakcyjnego 
Up artykufu [a spotkatem si^ z 
W takimiJ. Autorzy pomysleli takze 
F^ o programistach, gdyz jedno z 
m cwiczen to program w C+ + 
a (bylem zszokowany, ale w jak 
■ najbardziej pozytywnym 
A znaczeniu). Dodatkiem do cwiczen 

1 sq gry tExterminacja, Frogger i 
I City], ktore nawiqzujq tytutem do 

Wnifscy absolwenci szkol ekonomicznych (i nie tylko zresztg} znajq dobrze przedmiot 

pod nnzwq jaszpopisnnie" i chofi czqtt z nich niezbyt pochlebnie wyraia sip o 

beznydlnyi klepaniu ciqgbw liter w rodzejn: esdlkjqwepoi, to wbrew pozorom moze to 

jednali pamic nie tylko w ptiiniejszym rzeczywikcie szybkim i bazhlqdnym pisaniu, ale 

lez zapoblei schorzeniom etawdw w palcach, ktire sq bolesnq chorobq zawodowq 

kazdege, Ido dluiej nit lr?y - cztery Iota posluguje eiq klawiaturq codziennie, nie 

przeetpzegnjqc gloszonych no tych zajqciach regul. A jest to istotne, np. ja nsobiScie 

bylem u parly i do tej pory piszq dwoma do czterech palcdw (liczqc obie rqce) I co 

prawda idzie mi to rdwnio szybko i bnzbtqdnie, niomnioj jednak bdlo stawdw stajq siq 

odeziiwalne (lekcewatonio czegos takiogo mote na starodd sprawid, ze nie bqdziocio 

Bugli utf'zymac lyzki w rqce, wiqc nie jest to moralizowanie na prdzno). 

Krzvsiek Kaliszewski Obecnie maszyna do 
pisania staje sis juz 
przezytkiem 

zast^powanym przez 
komputer, wi^c nie jest 
dziwne, ze coraz c^ciej, 

to ten ostatni stuzy naiu do nauki % 

pisania na kiawiaturze (tAej ppzizv 
poj?cieJ^^r^j^feit^dy.. ■ 
sprzt^t maj§cy klawi'^e.i jjteramr'ifym 

uczqca tego samego too absolutnie nie 
znaczy, ze generalnie wol^ komputer 
od ksiqzki - wr^cz pnzeciwnie]. 

□ mjDOTTXTTTirrn 
Jednq z takich wfasnie aplikacji jest 
Type 98 firmy Techland. Cechq ktora 
jui na poczqtku wyroznia go od innych 
ij/oduktdw tego typu jest projekt 
wfzuBiny, Moze nie najpi^kniejszy, 

^jednafeojew^tplfwie nie tak P1suchy” i 
ste rylny.^a^ to bpa w podobnych 
O0tfgramach> / 

pfftobnymi zhqjmmi). Za!dSj|J(ompui9ta| 
[poz&tym ze klawisze nacisk^ Izej J 

,przez cd1^ nie i pom y 
mozJiwo^ci^pjpprawJaniC bE^ciqw) jest 
fakt. ze p nauidji|izna wMrzystad i 

N^powierini progrfckttiry ztoykte Jest 
zmronie wygodniejsz|r jfc uzyciu m 
.klaSypzna1' (ypfgfowaj%i|tka 

produkcji Techlandu, ale polegajq 
rdwniez na cwiczeniach z pisaniem. 
Oczywiscie program posiada 
wszystkie opcje typowe dla tego 
rodzaju aplikacji. Znajdziemy tu zatem 
np. statystyke poprawnosci, licznik 
czasu, ilosci znakowna minute itd. 
Przy tym Type 98 ujmuje przede 
wszystkim swoimi szczegotami, o 
ktorych pisafem powyzej - jesli chodzi 
b jego mozliwosci, to w zasadzie 
kazdy dobry program musi cechowac 
si^JodobnymL Oczywiscie produkt 
Techlandu mjpa zajiczyd do tej 
kategorii. ( 

cjyrpisania b$z ■ 
patrzenia ri^ || 
klawiaturq tylko 
na eT^an, i temur I 
stuzq duze, / £ I 

wyrazne litany o 
odpowieijffef E 
kolorystyce, Z I , 
cech wizualnych fl 

wartojeszcze 
^pomnied o dwoch n MdczafawiczeMynamiome zmienja 

iikfed palcojjrpokazu^c. jak / 

powinmJBne J^c ufoza naans widl^o 
przy gKzczegdlnjph dJrczeniich. 

rach. Pfrwsza 
rzardwno 

jPisowaJaki M : 
[zdj^ciowailus^ja 
Swiczert, Wm 

nalezyWykiyad 
przed pisaniem i po 
jakims czasie 

podczas przerw (w 

celu zrelaksowania 
mi^sni i stawdw - 

konieczne). Drugs 
natomiast - 

klawiatura u dolu 
ekranu, na ktorej 

CzyltjfcdsumpwtJ^omavgine % 
naradzie offflMe fampol^penie^ 
w^jody i funrcjafialno&i zetq^kcy|m 
iprawq jjfly zatern *emy naubzyf 

,tffizwQpmQpr, zgwydojime 

pole^m zaintei^owame 

W / W * 

C^Benla sq Msyczne dla programow 
\ »cr§cznikdw dyauki pisania na 

/awiaturze. Praprani^awiera 24 / 
cWiczenia o roJ^cym stopniu I 
trudnStST^^r/ czym ciekawo^tkq 
wart^ odnotowSmi^^te z rifch, w W 
ktorych pracujemy juzSftd/ C 

przepisywaniem gotowego tekstu. 

Dobor jest naprawd^ interesujqcy W 
mi^dzy innymi znajdziemy tu fragmerl^ 

FroducKit: 
Twhlind 

Wymagania: Dystryhutor: 
Techland 
lel.W) 347813 

Internet: nitjy/www iech^qdstof.com 

K= ((k1/1024)«11)+ |(k2/1024)«5)+ (k 3/1024); 
k= ((k1/1024)«11) + _ 
*{DW*)(tlo_mapki1+adr2_1)=(DW)k; adr2_1+=2; 

(I *2 (4 punkty) 

for (m=0;m<2;m + +) { 

tor (n=0;n<2;n++) { 

Znakow 

Bt'qdow 

49 znk/min 

DoMadnosc :100% 
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Sprz^t 106 

Mania Numerkow 1 
O fcechnologii CD-ROM stow kilka_ 

Oslatnio postanowitem doktadnie 
przeczylac dosyc obszenny cennik pewnej 
(pmy komputerowej. W pewnym 
momencie doszedtem do tabelki pt. CD- 
ROM i ujpzatem, ze najnowsze czytniki, o 
ppQdkoici 32x lub 36x mozna kupidjuzza 
niewiele poned 200 zt. To nalchnpto mnie 
nieco do pozmyslan, jak to byro kiedyd, 
gdy kupowatem mojego pierwszego cdeka 
i jak wielkipostgpod logo czasu 
uczyniona. Ale czy na pewno? Czy 
omamianie nas coraz szybciej rosngcyoii 
naaierkami nie jest przez przypadek 
nacigganieoi i czy oia odzwiepciedlenie w 
pzeczywislym przyroscie wydajnosci? 

tUKASZ NOWAK 

dpowiedz na to pytanie 
■ I brzmi: I tak, i nie. Zeby to 
||i I wyjasnic, musimysi? 

nieco cofnqc w czasie. 

Jeszcze kilka lat temu 
wszyscy tzw. specjalisci komputerowi 

trqbili na wszystkie strony, ze 
pr?dkosc 12x jest ostateczn? i 
nieprzekraczaln? granic? dla nap?du 
CD-ROM. Wielcy fizycy wypowiadali 
si?, ze wszelkie istniejqce 
uwarunkowania mechaniczne nie 
pozwol? kr?cid si? ptytce szybciej bez 
wysadzenia komputera w powietnze. 
Niediugo potem nastqpita mata 
rewolucja i na rynku w ciqgu 
zaledwie kilku miesi?cy 

zacz?ty pojawiac 
si? 

mowi?? Otoz nie - s? to bardzo 
m?drzy ludzie, jesli chodzi o rozne 

teonetyczne hipotezy i wymydlanie 
nowych praw natury, ale nie znaj? si? 

nie, a nic na marketings Wtasnie 
dlatego producenci, wykorzystujqc 
mat? sztuczk?, przyspieszyli swoje 
nap?dy ponad dwukrotnie. Jednak 
tylko na plakatach reklamowych. W 
rzeczywistosci zmienilo si? o wiele 
mniej. Postaram si? za chwil? to 
wyjasnic, ale najpierw... 

TROCHEj FIZYKI 
Wrdcmy do wspomnianych wczesniej 
panow fizykow i ich raeji. Wbrew 
wszelkim sloganom reklamowym, praw 
rz?dz?cych tym swiatem si? nie 
zmieni. Ptytka rzeczywiscie nie moze 
si? kr?cic wiele szybciej niz 12x 
Cobecnie w najlepszych 
konstrukcjach dochodzi . 

si? do 15x). Cala 
zabawa polega na 
zr?cznej kombinaeji 
pr?dkosci kqtowej i 
liniowej. „A coz to 
takiego?" odzywa 
si? gtos z konca sali. 
Spiesz? z 
wyjasnieniami. 
Ptytka, w lekkim 
uproszczeniu, 
jest kotem. 

Glowica 
nap?du, odczytuj?c dane, porusza si? 
wi?c po okr?gu. Dlatego jej pr?dkos.c 
rzeczywista (liniowa] jest uzalezniona 
od promienia okr?gu. Jezeli jest on 

wi?kszy, automatyeznie zwi?ksza si? 
szybkosc odezytu. 

Dlatego 
glowica w 

czytniki 
24x, 32x, a 
ostatnio nawet 
36x. Czy w takim 
razie panowie fizycy 
ktamali? Czy moze maj? 
kiepskie poj?cie, o czym 

zaleznosci od miejsca, nad ktorym si? 
znajduje, moze odbierac dane z rozn? 
pr?dkosci?. Dawniej, dokladnie nie 
wiadomo dlaczego, niwelowano ten 
efekt, zmniejszajqc pr?dkosc k?tow? 
wraz z oddalaniem si? glowicy od 
srodka plyty. W ten sposob osiqgano 
stal? pr?dkosc liniow? na calej 

powierzchni kr?zka. W tej chwili nie 
stosuje si? juz tej metody. Pr?dkosc 
kqtowa jest stala, a zmienia si? 
liniowa. Dlatego jezeli nap?d nosi 
oznaezenie 24x, to tak naprawd? jest 
to lekko podrasowany 12x. Na 
pocz?tku plytki pr?dkosc odezytu 
danych wynosi 12x, a dopiero pod sam 
koniec osiqga 24x. W ten sposob, 
przyspieszajqc prac? nap?dow .CD- 
ROM wcale nie o az tak wiele, mozliwy 
stal si? chwyt reklamowy polegajqcy 

na ogtoszeniu, ze 
szybkosc wzrosla 
dwukrotnie, Jest 
to tylko 
polprawda, ktora 
dowodzi najlepiej, 
ze nie nalezy 
bezkrytyeznie 
wierzyc 

reklamom. 
Obecnie 
sprzedawane 
sq nap?dy o 
pr?dkosciach 
dochodzqcych 

do 40x. 
Stato si? tak, gdyz mimo wszystko 
technologia posuwa si? jednak do 
przodu. Dzi?ki specjalnym 
stabilizatorom, zapobiegajqcym 
drganiom, udalo si? nieco podniesc 
pr?dkosc k?tow? ptyty. Pozwolilo to 
osi?gn?c znaezne zwi?kszenie 
szybkosci na koncu plyty przy tylko 
niewielkim przyspieszeniu na poczqtku. 
Dlatego nie jest prawd?, ze czytnik 
36x b?dzie o 50% szybszy od 24x, jak 
chcieliby specjalisci od marketingu. 
Rzeczywisty wzrost wydajnosci nie 
powinien przekroczyc 20%. 

CZAS DOSTEjPU 
Zupelnie inn? kwesti? jest czas 

dost?pu. Nie ma on zadnego 
zwi?zku z pr?dkosciami 

k?tow? i liniow?, i dlatego 
nie wptywaj? na niego 

podobne ograniczenia 
fizyezne, jak na szybkosc 

obracania si? plyty. A czas dost?pu 
jest spraw? bardzo istotng. Mowi on o 

Fol.Cadena Systems 

tym, jak szybko glowica moze 

przemiescid si? we wskazany obszar 

kr?zka. W rzeczywistosci ma on 
zdecydowanie wi?kszy wptyw na 
wizualny wzrost wydajnosci niz 
pr?dkosc obrotowa. Dlatego warto 
zapytac w sklepie o ten parametr zanim, 

wybierze si? nap?d. Obecnie najlepsze 
czytniki osi?gaj? czasy dost?pu na 
poziomie 80 ms i zdecydowanie nie 
nalezy kupowac niczego, co mialoby 
100 ms, albo wi?cej. 

INTERFEJS 
Kiedys, dawno temu, kazdy nap?d CD- 
ROM mial swoj? wtasn? kart? 
kontrolera. Pozniej nastat standard 
ATAPI i dzisiaj czytnik mozna wpi?c 
bezposrednio do kazdej ptyty gtownej. 
Zupelnie innym rozwi?zaniem jest SCSI. 
Do niedawna ceny tego typu urzqdzeri 
byty tak wysokie, ze prawie nikt nie 
mogt sobie na nie pozwolic. Dzisiaj, 
mimo ze CD SCSI jest wci?z prawie dwa 
razy drozszy od pordwnywalnego 
modelu ATAPI, nie jest to juz cena 
nieosiqgalna dla popularnego 
uzytkownika. Oczywiscie problemem 
jest konieeznose posiadanie wcale nie 
taniego kontrolera. Jednak w kilku 
przypadkach warto si? powaznie 
zastanowic nad kupnem urz?dzenia 
SCSI. W moim przypadku (mam nap?d 
CD-ROM SCSI] zadecydowalo wolne 
miejsce w komputerze. Do ptyty 
glownej mozna podlqczyc jedynie cztery 
urz?dzenia (twarde dyski, CD, ZIR LS- 
120 itpJ, a do dobrego kontrolera 
SCSI az pi?tnascie. Nie trzeba chyba 
nic wi?cej dodawac. Drugim istotnym 
powodem jest ,(zrzucanie,J muzyki na 
dysk. Obecnie standard zapisu dzwi?ku 
MP3 jest tak popularny, ze wiele osob 
woli przechowywac swoje plyty w 
postaci malych plikow. Aby tego 
dokonac, trzeba jednak kr?zek CD-Audio 
zapisac w postaci plikow WAV na dysk, 
co zajmuje sporo czasu. W przypadku 
urz?dzen SCSI mamy gwarancj?, ze 

operaeja ..zrzucania'1 b?dzie trwala 
przynajmniej dwa razy krocej. To 
naprawd? spora zpleta. W koncu 
nap?dy SCSI s? troch? szybsze od 
swoich 'odpowiednikow ATAPI - niewiele, 
ale zawsze. 

CD KUPIC? 
W obecnych czasach ceny markowego 
sprz?tu (np, Teac, LG, Hitachi] s? 
niewiele wyzsze od urzqdzen bez 
nazwy producenta, dlugiej gwaraneji 

i dobrego serwisu technicznego. 
Dlatego warto si? dobrze zastanowic 
zanim kupimy nap?d, ktory przysporzy 
nam tylko wrzodow zot?dka, Zawsze 
lepiej wydac te kilkadziesi?t ztotych 
wi?cej i miec spokoj, niz m?czyc si? 

i miec troch? wi?cej drobnych w 
kieszeni. ■ 
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Diamond Sonic Impact 
D±wi^k w wersjj PCI ] 

W wiQk8zo$ci obecnie powstajqcych 
specyfihacji komputerdw osodistych 
calkowicie rezyMe sic z wykorzystania 
fliagisMilSA. Pamiata ona czasy 
pierwszycb pecetdw sppzed kllkunasli 111 

i obecnie ale mote newel w minimelnym 
stopelo dordwnaC ooweczeenym szynom 
PCI czy AGP. Jednym z osteleich 
elemenltw, Urn jrzepzucily" sly na 
megielpele PCI lest kopto dtwigkowe. W 
lej chwili jak gpzyby po deszcze pojswiejg 
sly kolejne kapty wykorzysluftce szybky 
szyny. Jedna z nicb jest Sonic Impact - 
ppednkt flpmy Diemond, dolychczes znenej 
gtdwnie z mopkowych kepi gpelicznych. 

LUKASZ NOWAK 

lierwsze pytanie, ktore si? 
Inasuwa, to czy w ogofe 

F jest sens zmieniania juz 
posiadanej karty 
dzwi?kowej [a takq ma 

cfiyha kazdy gracz] na urzqdzenie PCI. 
Wladciwie nie za bardzo. Warto si? 
nad tym zastanowic jedynie, gdy 
kupujemy nowy komputer. Przede 
wszystkim dlatego, ze 
prawdopodobnie juz za 
nok, gona dwa, nie 
b?dzie mozna 
zainstalowac 
starej karty 
w nowej 
maszynie - 

magistrals ISA zostanie 
calkowicie wyparta. Poza tym 
cena urzqdzen PCI jest nizsza, a 

jakosciowo w niczym nie ust?pujq one 
swoim starym odpowiednikom. 
Dlatego dokladniej przyjrzelismy si? 
nowej karcie Diamonds. Jest to 
niewielka plytka o dosyc prostej 
budowie. Dawne karty dzwi?kowe 
charakteryzowaly si? duzq liczbq 
sterczqcych elementow. Obecnie 
pozostalo ich zaledwie kilka, a cata 
elektronika skupia si? w centralnym 

uktadzie, ktorym w przypadku Sonic 
Impact jest ESS Maestro 2. 

Zapewnia on wszystkie niezb?dne 
funkcje: sampling i odtwarzanie 

dzwi?ku cyfrowego z rozdzielczosciq 
16 bitow i cz?stotliwosciq 

probkowania dochodzqcq do 48 kHz. 
Poza tym oferuje on sprz?towo 
realizowanq syntez? WaveTable, ktora 
pozwala na wygenerowanie muzyki 
zlozonej z 32 stereofonicznych 
kanatow. I to w sumie wystarczy, jesli 
chodzi o szczegoly techniczne. Dosyc 
istotnym faktem, ktory od razu po 

spojrzeniu na kart? rzuca si? w oczy 
jest spora liczba ztqcz. Na zewnqtrz 
wyprowadzono gniazda: wejscia 
liniowego [Line In], mikrofonu, wyjscia 
bez wzmocnienja [Line Out] i wyjscia 
po wzmocnieniu [Speaker] oraz 
oczywiscie zlqcze joysticks i MIDI. 
Taka konfiguracja si? zdarzata, ale nie 
spotykalem si? az z czterema 
wejsciami wewn?trznymi. Mozna do 
nich podlqczyc: CD [standard], 
modem glosowy, dekompresor wideo 
tniezb?dny dla DVD] i dodatkowe 
urzqdzenie CAUX). Taka gama pozwala 
na uczynienie z karty istnego centrum 
dowodzenia dzwi?kiem generowanym 
przez rdzne elementy 

komputera. Upraszcza to 
dosyc mocno zycie i juz 
w niedalekiej 
przysztosci 
moze 

raz pierwszy od dosyc dawna moje 
uszy nie ucierpialy przy sluchawkach 
podtqczoriych’ bezposrednio do karty 
[zazwyczaj uzywam wyjscia liniowego, 
niskiej glosnosci i zewn?trznego 
wzmacniacza, bo inaczej nie jestem w 
stanie wytrzymac ani minuty]. Nie 
postarano si? natomiast przy 

syntezie WaveTable. Jest ona dosyc 
przeci?tnej jakosci i profesjonalny 
muzyk pr?dzej by si? pociql niz z niej 
skorzystal. Jednak zaden gracz 

prawdopodobnie nawet tego nie 
zauwazy. Po prostu w praktycznie 
kazdej grze wyprodukowanej w ciqgu 
ostatniego roku nie ma ani jednej 
nuty w standardzie MIDI. Calosc 
muzyki znajduje si? albo w audio- 
trackach na CD, albo w postaci 

plikdw WAV Club podobnych). Dlatego 
nie ma co narzekac, bo srednia jakosc 

syntezy i tak prawie nikomu nie 

szkodzi, a dzi?ki niej cena 
karty moze bye tak 

niska. Aby 
jednak 

nieco 

okazac 
si? 

niezastqpione 

Zajmijmy si? teraz jakosci? 

generowanego przez kart? dzwi?ku. 
Jesli chodzi o ten cyfrowy - nie mam 
zarzutow. Dobrze przenoszone sq 
tony zarowno niskie, jak i wysokie, a 

szumy sq prawie niesfyszalne. 
Elementem o bardzo dobrej jakosci 

jest wzmacniacz zamontowany na 
karcie. Rzadko spotyka si? tak niski 
poziom znieksztafcen i szumow, jaki 
wyst?puje u Diamonds. Dlatego po 

U gory: 
Duia liczba doslepnycli ztyezy pozwala na 
doktadmi Konlrole nad dzwiekiem powslalucym 
we wnetrzu komputera. 

zach?cid muzykow-amatordw, do 
Sonic Impact dotqczono petnq wersj? 
programu Midisoft Studio Recording 
Session. Pozwala on na przyjemnq 
zabaw? z dzwi?kiem i moze dzi?ki 
niemu ktos odkryje w sobie dusz? 
wielkiego kompozytora. Producent 
ukladu zrezygnowal z efektow 3D. W 
wi?kszosci tanich urzqdzen 
zaslugiwaly one, delikatnie mowiqc, 
na wysmianie, a prawdziwe 

trojwymiarowe brzmienie spotykalo 
si? dopiero w kartach za kilka tysi?cy 
zfotych. Pomyst pod wzgl?dem 
marketingu sre'dnio trafiony, ale 
jeszcze raz: jesli usuni?cie funkcji 3D 
pomogfo obnizyc koszt, to bardzo 
dobrze si? state. 

Podstawowym problemem przy 

wprowadzaniu kart dzwi?kowych PCI 
byly problemy z ustawieniem 

zasobow. Otoz urzqdzenie PCI moze, 
w razie potrzeby, automatyeznie 
zmienid swoje przerwanie [IRQ] lub 
kanal DMA. W przypadku 
programow napisanych dla DOS 
prowadziloby to do koniecznosci 
ciqglego poprawiania parametrow 
gry. Obecnie jednak wszystko jest 
pisane pod Windows i nikogo nie 

obchodzi, jakie zasoby zajmuje karta. 
Jest to ..dziatka1' dla systemu 
operacyjnego, ktory dobrze 
wywiqzuje si? z tego zadania. Dla 
zachowania zgodnosci, Sonic Impact 

posiada sterowniki dla DOS. 
Dzi?ki nim kazda gra 

obslugujqca standard 
Sound Blaster 

^ Pro b?dzie 
r bez 

problemu 
dzialac z 

kartq Diamonds. 
Co prawda mogq 

czasami zmienic si? 
parametry, ale b?dzie si? 

tak dziato tylko przy 
PlgrzebaniuM w sprz?cie. A poza 

tym, kto jeszcze gra w takie 
starocie... 

W sumie, Diamond Sonic Impact to 
bardzo ciekawa propozyeja. Przy 
swojej niskiej cenie powinien 
zainteresowac kazdego, kto chce 
kupic kart? dzwi?kowq do zabawy. 

Co prawda istniejq jeszcze tansze 
urzqdzenia, ale wydajqc kilkadziesiqt 
zlotych wi?cej otrzymujemy produkt 
markowy o gwarantowanej jakosci, 
oryginalny soft i uaktualnienia 

sterownikow. Naprawd? warto. 

Diamond Sonic Impact-Cena (z VAT): 350 zl 
Doslarczyl: Cadena Systems, ul. 21 Grudnia 7, Gl-737 Poznan 
lei. (0-61) 855-21-51, lax 853-32-93, hlipV/wmv.cailena.conijl 
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Z monitora na papier 1 

Poradnik o kupowaniu i uzytkowaniu dnukarek. ' ' ^_ 

Kompulery, nawet osobiste, Dd pewnego 
czasu potrafiq Iworzyc niesamawite 
obrazy. Doskonatej jakoici, 
Irdjwymiarowe, wielobarwne i bardzo 
rzeezywiste albo, je$li kto$ woli - bardzo 
nierzeczywisto. Mata one jednak 
podslawowa wady: mogq istniefi tylko na 
ekpanach monHordw. Czy jednak na 
pewno? Przeciez stwnrznna juz 
urzpdzenia przenoszqce te wspaniate 
wizjana papier, folie i inne malerialy. 
Drnkarki, bo o nich tu mowa, staty sig 
nieodzownyni wyposazeniem kazdego 
peceta. Przy obecnym postgpie technologii 
i spadka cen wapto sig zastanowic nad 
zakupem lakiego urzqdzenia. 

Lukasz Nowak Pierwsze nasuwaj?ce si? 
pytanie to: jak mozna 
wykorzystac drukark?? Do 
czego ona wtasciwie 
stuzy? Oczywiscie, 
podstawowym jej 

zadaniem jest przeniesienie obrazu 
komputerowego na papier. Moze to 
bye nasze wlasne dzieto, zdj?cie 
sci?gni?te z Internetu, zrzut ekranu z 
Quake’a to, przepraszam - Unreala] 
lub cokolwiek innego. I co chyba 
bardziej ciekawe, nadruk wcale nie 
musi bye wykonany na papierze. Ale o 
tym pozniej. Kazdy cztowiek z wiekiem 
doswiadeza bardzo dziwnej 
prawidfowosci. Im jestes starszy, tym 

coraz mniej przyjemnych obowiqzkow 

na ciebie spada. W pewnym 
momencie tzazwyczaj na pocz?tku 
liceum] musisz wykonac pierwszy, 
prawdziwy projekt na geografi?, 
biologi? czy matematyk?, nieco 
pozniej przyehodz? zainteresowania, 
ktore wymagaj? od ciebie oprawy 
plastycznej itd. Do tego wszystkiego 

bardzo przydaje si? komputer. 
Niewielu z was jest zapewne 
swiadomych jak bardzo pomaga 
wydrukowanie wypracowania na 
ladnym papierze. Pami?tamp ze moj 
polonista zawsze mowit, ze matur? i 
tak b?d? musiat napisac r?cznie 
(niestety mial racj?), ale po cichu 
zawsze dawal te pol oceny wi?cejp 

gdy przynosilem ladnie wydrukowan? i 
oprawion? prac?. A na innych 

przedmiotach to juz w ogole nie byfo 
dyskusji. Na przyklad raz na geografi? 
miatem przygotowac dokladny opis 
okr?gow przemysfowych w Polsce 

(albo cos rownie PPodkrywczego"). 
Jako ze wtedy srednia mocno p,szlaM 
mi w dot (mowi? warn - w trzeciej 
klasie jest z tym najgorzej], musiatem 
wymyslic cos naprawd? dobrego. 
Chwycitem wi?c za albumy, 
encyklopedi? i inne opracowania, 
poszedtem z tym do kumpla, ktory ma 

skaner i zabratem si? do roboty. Gdy 
juz wszystkie ilustracje byty gotowe, 
a tekst napisany (jeju, jak to 
przypomina robienie gazety], 
przyszedt czas na dostarezenie tego 

nauczycielowi. Jak si? pewnie 
domyslacie, gdyby nie drukarka u 
innego kumpla, bytoby ze mn? krucho. 

Wtasnie dzi?ki temu malemu 
urzqdzonku udalo si? przeniesc 
wszystkie moje ppwynaturzenia" na 
papier i dostarezye geografowi. 
Nieskromnie powiem, ze skonezylo si? 
to ocen? celujqc?. Fakt, ze z minusem 
[to naprawd? byty ci?zkie brednie), 
ale zawsze - z drugiej strony dzi?ki 
oprawie grafieznej inna notka nie 
wchodzita w rachub?. Wtasnie dla, 
takich chwil warto si? oderwac od 
grania, pom?czyc kilka dni i przede 
wszystkim wydac troch? kasy na 
sprz?t drukujqcy. Cat? reszt? mozna 
zrobic przy pomocy tanich 
programdw shareware lub nawet 
freeware. Jedynym konieeznym 
wydatkiem jest drukarka, ale optaca 
si?. Rynek drukarek jest dosyc 
obszerny i zeby kupic dobre 
urzqdzenie, trzeba sporo na ten 
temat wiedziec. W kampaniach 
reklamowych zawsze styszymy, ze 
dany produkt jest najlepszy, 
najszybszy i w ogole naj. Tymczasem 
prawda cz?sto bywa bardzo rozna. 
Dlatego w tym kilkucz?sciowym 

poradniku postaramy si? 
podpowiedziec warn, jak kupic, 

uzywac i dbac o drukark?. 

Podstawowym pytanienrr, ktore 

stawia si? przy kupnie tego 
urzqdzenia jest: laserowa czy 
atramentowa? Wizja, ktor? przed 
wami roztoczytem, stawia spraw? 

jasno: atramentowa. Przede 
wszystkim dlatego, ze ma mozliwosc 
druku kolorowego [laserowa tez, ale 
nie pytajeie si? o cen?], lecz rowniez 
ze wzgl?du na niski koszt zakupu i 
eksploatacji. Dlatego w tym 

poradniku gfowny nacisk pofoz? na 
drukarki atramentowe i ich pochodne. 

Ale bye moze znajdzie si? miejsce i 
sposobnosc, zeby kiedys wspomniec 

takze w paru stowach o Jaserowkachi 
W tym miesi?cu, oprdez nieco 
przydtugiego wst?pu (trzeba byto, 

zeby ukazac problem], opowiem 
troch? o tym, jak kupic drukark? 
atramentow?. Na nieczujnego 
uzytkownika czyha bowiem wiele 
putapek i niespodzianek, a raz 
kupionego sprz?tu nie da si? zwrocic 

tylko dlatego, ze si? nie podoba. 
Dlatego ponizej znajduje si? kilka 

porad, do ktorych warto si? 
zastosowac. 

1. Wybierzmy firm?, ktorej gfownym 
problem dziatalnosci jest sprz?t 
drukujqcy. Mozna to poznac po duzej 
liezbie wczesniej produkowanych 
modeli. Jesli macie mozliwosc zajrzec 
na stron? producenta w Internecie, 
to zrobcie to. Jesli nie ma tarn 
sterownikdw do urz?dzen sprzed 

pi?ciu lat i dokladnych specyfikacji 
technicznych, nie warto inwestowac 
w sprz?t tej tzw. firmy. Drukark? 
kupuje si? raz na kilka lat i jesli za rok 
czy dwa pojawi si? nowy system 
operacyjny, mozna zostac na 
przyslowiowym lodzie. Nie b?dziecie 
mogli korzystac ze sprz?tu ani nikt go 
od was nie kupi tbo tez nie b?dzie 7 

mogl korzystac]. 
2. Przed zakupem podzwoncie po 
sklepach komputerowych i popytajeie, 
czy tarn tez sprzedaj? model, ktory 
chcecie kupic. Cz?sto zdarza si?, 
szczegolnie przy drukarkach, ze 
sprzedawey staraj? si? wcisnqc 
klientowi sprz?t juz wycofany z 
produkcji b?dz urz?dzenie jakiejs 
nieznanej firmy. 
3. Drukarka kolorowa musi miec dwie 
gtowice. Jedn? dla tuszu czarnego, a 
drug? dla kolorowego. Jesli nie ma 
pojemnika na czarny atrament, 
wydruki maj? bardzo kiepskq jakosc, a 
fragmenty, ktore powinny bye czarne 
s? szaro-br?zowe. Dlatego jesli 
sprzedawca oferuje urzqdzenie o 
polow? tansze niz gdzie indziej, mozna 
si? spodziewac wtasnie drukarki z 
jedn? glowic?. 
4. Istniej? dwa typy gtowic 

atramentowych: stale i wymienne. 
Pierwsze pozostaj? zawsze w 

drukarce, a wymieniane s? tylko 
naboje z tuszem; drugie konez? swoj 

zywot za kazdym razem wraz z 

tym w 
jdnika. 

kezdym 

atramentem 
lubi? si? zaty 
albo niesiemi 

albo wyrzucs 
nowy. Z zastrzezenie- 
gtowice daj? o wiele I 
Jezeli dobrze o nie db! 
problemu, ale jesli dri 
na miesi?c, to moze na 
kosztowac. Doktadniej 

kolejnych cz?sciach poi 
5. Dowiedzcie si?, czy 
sklepie mozna 
danej drukarj 
skonez? si? i 
tzazwyczaj i 
momencie] il 
op?tanczych| 
miescie, albq 
6. Istotne 
eksploatacyjne^ _ 
powinno bye co najmni|:kjlka 
rodzajow papieru specji Inie 
przygotowanych do kor tretnego 
urz?dzenia. 

istotne, gdy. 
przeznaczon 
ostateezna 
wydrukowana na s 
papierze. Je 
warto kupic 
Wydrukowai 
zywsze, krav|PH^ostrfl 

nie b?dzie si? rozmazyv at, a podloze 
nie pomarszczy si? 
99% uzywa 

papieru kser 
az tak calko1 
jakosci. W ofercie 
dost?pne przezroc, 
samoprzylepne i 
wprasowane| 
koszulce - b 
z tych mate 
go dostac ty] 
swiadezy to 
drukarki. 
7. Sprzedawca powinie 
wykonane prj 
testowe. W 
wierzye. Zaz 
dobrane, ze 
niewygodnyi 
tak sprytny 
ze na przykl 
niebieskiego 
drukarce zle. _ 
8. Drukarka musi miec-Uwa podajniki 

zwyklec o, taniego 
nego i nie jest to 

rmo mozna 
i sklepie, nie 

ducancie 

da na 

papieru: r?czny i auton 
Pierwszy jest niezb?dn} 
kopert i innych grubszyph 
materiafow, a w druginr 
zwykty papie 
powinien mi 
pi?cdziesi?t 
papieru co d 
do wytrzymania po jaki 
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JUZ W SPRZEDAZY 

SV-210 
PC RAIDER PRO 
* 4 x F^e w podstawte 
♦ dla prawo 118wo r^cznyeh 

SV-226 
IViORAYmi 
* 6 X Fire 

* WIN 95/98 

•ure.v:c 

iNTER/kT 

SV 751 
AfflWflitefeaBsfeliS f'lUS 
• 100 W PMPO 

• 100-15000 Hz 

* surround 

* sluchawki gratis 

SV753 
AFROSPACE Sl: 
♦ 120 W PMPO 

♦ 100-18000 Hz 

* surround 

* sluchawki gratis 

SV 752 

AEROSPACE ULTRA PSjUS 
* 100 W PMPO 

* 80-18000 Hz 

* BBE 

* sluchawki gratis 

Ourryfuur 

SV608 ^- 
SMEAKSKf I'rfOUSE •—; 
* rozdzielczosc do 1600 dpi f) 
* MS lub PC 

* PS/2 

* driverWIN 95/98 

SV 609 

sneaks a 
* rozdzielczosc do 1600 dpi 

* standard: MS lub PC 

* driverami WIN 95/98 

* pfyta CD z niespodziankq !!! 

Gwararrtujemy 12 mtesi^cy bezaworyjnej pracy 

Jesli slori nadepnqt Ci na ucho 

nie kupuj gtosnikow 

Jesli masz dobry sluch to kupisz: 

Import, dystrybucja i informacja o punktach sprzedazy: 

MULTI-STYKs.c. 
04-744 Warszawa, 

ul. Kossakowskiego42 

teL: (22)815 68 44 

(22)613 3904 

fax: (22)81568 43 

e-mail: multi1@ikp.com.pl 

http://wwwjnteractnom.pl 

Import, dystrybucja i informacja o punktach sprzedazy: 

MULTI-STYKs.c. 
04-744 Warszawa, 

ul. Kossakowskiego 42 

tel (22) 815 68 44 

(22)6133904 

fax: (22) 815 68 43 

e-mail: multi1@ikp.com.pl 

http://www.interact.nom.pl 



Sprz^t 

L Lexmark 5000 
Mechaniczne pi6ro 

Drukarka jest urzadzeniem bandzo przydatnym. Kazdy mtoily posiadacz komputera 

wczesniej czy pozniej stanie przed koniecznoscia przeniesienia na papier cylrowycli 

danych. Moze to bye wypracowanie z polskiego, reterat na geogratig, list mitosny albo 

„prasowanka" na koszulkg. Wlasnie wtedy drukarka okaze si? niezastgpiona. Dzigki 

niej mozna osiptf sukces, albo klap?. W zaleznosci od jakosci wydruku, praca bgdzie 

wyglqdac na staranna, blyskotliwg i dopracowan?, albo na tandelng, sztampowg i 

nieprzemyslan?. Wbrew wszelkim narzekaniom nauczycieli i innych doroslych, jakosc 

wizualna projektu ma olbrzymie znaezenie w jego ogolnej ocenie. Dlatego przed kupnem, 

b?dz co badz nie taniej drukarki, trzeba dokladnie rozwazyc wszelkie propozyeje. 
Lukasz Nowak Ajednq z nich, nie 

ukrywam, ze ciekawych, 
jest Lexmark 5000. Jest 

to urzqdzenie 
przeznaczone dla srednio 
zamoznego klienta. 

Oznacza to, ze jego cena miesci si? w 
rozsqdnych normach, ale jakosc i 

osiqgi sq nieco nizsze od tych 
spotykanych w najdrozszyeh 
modelach. Ta atramentowa drukarka 
stuzy do wykonywania prac barwnych. 
W podstawowym zestawie znajduje 
si? wszystko, co jest potrzebne do 
druku kolorowego. Nie trzeba 
dokupywad zadnych 
dodatkowych pakietow ani 
naboi. W pudelku mamy 
dwa pojemniki z tuszem: 
pierwszy z czarnym i drugi . 
z trzema podstawowymi 
barwami. Dzi?ki takiemu 
rozdzieleniu mozliwe jest 
osiqgni?cie zdecydowanie 
lepszej jakosci niz w tanich 
urzqdzeniach z tylko jednym 
nabojem. Bardzo istotnq cechq 
konstrukcyjnq opisywanego 
urzqdzenia jest zintegrowanie gtowic 
drukujqcych z pojemnikami z tuszem. 
W przypadku trwafego zaschni?cia 

atramentu wystarezy kupic nowe 
naboje - nie trzeba zanosic cafej 
drukarki do serwisu i ptacic za 
napraw?, ktora jest po pierwsze 
bardzo kosztowna [nie obejmuje jej 
gwaraneja], a po drugie oznaoza 

..nieobecnosc" sprz?tu w domu przez 
co najmniej kilkanascie dni. 

Ergonomia i estetyka sq w 
urzqdzeniach peryferyjnyoh 
niezmiernie istotne. Nalezy dbad o to, 
aby sprz?t stojqcy 24 godziny na 
dob? na naszym biurku nie odpychal 
swoim wyglqdem. Lexmark zawsze 
stynqt z ladnych obudow i 

przyjemnych ksztattdw swoich 
drukarek. Rowniez model 5000 nie 
odst?puje od normy. Plynny i krqgty 
ksztalt nie wywotuje, podezas 
patrzenia na urzqdzenie, 

nieprzyjemnych emocji, Bardzo 
wazna jest takze niewielka ilosc 
miejsca zajmowanego na biurku. W 
naszyeh matych M-3 nie ma zbyt 
duzo wolnej przestrzeni (sam 
mam pokoj tak juz upakowany 
roznym sprz?tem, ze trudno 

grubszyeh kartonow, kopert albo 
etykiet samoprzylepnych, z przodu 
znajduje si? podajnik r?czny. 

Przejdzmy do jakosci wydrukow. 

Przede wszystkim istotna jest 
maksymalna rozdzielczosc, ktorq tu 
ustalono na wysokim poziomie 1200 
dpi. Zapewnia ona rewelacyjnq jakosc, 
ale wydrukowanie przy niej catej 
strony grafiki moze zajqc nawet 

kilkanascie minut. Po zmniejszeniu 
rozdzielczosci do 600 dpi, rysunki i 
tekst wcale nie wyglqdajq gorzej 

[niestety w przeciwienstwie do 
zdj?c], a szybkosc wzrasta 
dwukrotnie. Nalezy obowiqzkowo 

wspomniec, ze aby 

mi si? 
poruszac, nie 
strqcajqc czegos po 

drodze) i kazdy 
uzytkownik doceni ten fakt. Nieco 
chybionym pomystem jest natomiast 
brak tacki na wydruki. Dobra, na niej 
tez mozna oszcz?dzac miejsce, ale 

przeciez kazdy moglby jq zdjqc, 
gdyby byla taka potrzeba: Bez niej 

trzeba uwazac, zeby kartki 
wysuwajqce si? z drukarki nie 

pospadaly na podlog? i nie rozmazaly 
si?. Po drugiej stronie jest juz lepiej. 

Podajnik papieru jest dobrze 

zrobiony, miesci kilkadziesiqt kartek 
o dowolnej (w okreslonych 
przedzialach, oczywiscie] szerokosci 

i dlugosci. W celu wykorzystania 

osiqgnqc 
najlepsze efekty, trzeba 
uzywac specjalnego, drogiego 
papieru, Tylko na nim grafika 
prezentuje si? naprawd? znakomicie. 
Mozna oczywiscie wykorzystac zwykly 
papier kserografiezny, ale kosztem 
obnizenia efektu koncowego. Jezeli 
komus zalezy na maksymalnie 
realistyeznym oddaniu barw i 
ksztaltow w petno-kolorowej grafice, 
moze dokupic dodatkowy nabdj z 
tuszami fotografieznymi. Przy ich 
wykorzystaniu praktyeznie nie mozna 

rozroznic pikseli w rysunku, a 
przejscia tonalne prawie nie odbiegajq 
od tych spotykanych w 

rzeczywistosci. Niestety uzyeie tych 

specjalnych atramentow wymaga 
tymezasowego usuni?cia pojemnika z 
kolorem czarnym, co niekorzystnie 
wptywa na jakosc drukowanego 
tekstu. Na bardzo duzq pochwat? 

zasluguje pefna polonizacja produktu. 
Dotyczy ona instrukcji oraz 
sterownikow. Wszystkie komunikaty 
[nawet dzwi?kowe] sq przedstawiane 
w naszym ojezystym j?zyku. W koncu 
producenci zaczynajq myslec i 
doceniac nasz rynek. Dzi?ki 
spolszczeniu driverow, kazdy 
dokladnie zrozumie wszystkie 
dost?pne opeje, co pozwoli na 
osiqgni?cie lepszyoh efektow w pracy. 
Przy okazji, sterowniki umozliwiajq 
doktadnq kontrol? procesu 
drukowania oraz podajq aktualne 
zuzyeie atramentu. Pozwoli to na 
unikni?cie sytuacji, gdy trzeba cos 

bardzo pilnie 
zrobic, a tu akurat 

skonezyl si? tusz, 
jest niedzielny 

wieezor i wysiadly 
telefony. Odpowiednio 

wczesnie zostaniemy 
uprzedzeni o koniecznosci 

kupna nowych naboi. 

Lexmark 5000 z catq 
pewnosciq zasluguje na stowa 

pochwaly. Nie unikni?to w nim 
drobnych bt?dow, ale ogolny 

wizerunek jest bardzo korzystny. 
Jakosc wydrukow jest 

bardzo dobra jak na ten 
przedzial cenowy i w 
urzqdzeniach z 
wymiennymi 
gtowicami w tej 
chwili chyba nie 
znajdzie si? nic 
lepszego. Szybkosc 
nie jest mocnq 

stronq drukarki, ale 

nip odbiega ona 
bardzo od norm i nie 

moze bye negatywnq 
cechq. Bardzo dobrymi 

pomyslami sq: catkowita 
polonizacja i tusze fotografiezne. 

Pierwsze ogromnie ulatwia obstug?, a 
drugie rowniez znaeznie podnosi 
jakosc. Ogolny bilans wad i zalet 
wypada zdecydowanie na korzysc 
Lexmarka, choc niektore mankamenty 
mogq czasami bye natarezywe. 

Lexmark 5000 - Cena [i VAT): 900 zl 
Tusze: czamy 140 zl, kolorowy 170 zl, lolograliczny 190 zl 

Doslarczyl: Commpol S.A., ul. Kglowa 11.31-4Q4 Krakdw 

tel. (0-12J 63311 06, lax. 634 24 33, hllpV/www.commpol.com 

hllp://m.lexmaik.com 



na dodatek dziata 

Ostatnio, razmawiajgc z zaprzyjaznionym 
serwisantem w sklepie kompulerowym, 
uslyszalem zdanie: Jyle juz jest tych 
akceleratorow, ze ludzie powoli 
gtupiejy!". Ta nieca niecenzuralna opinio 
najlepiej oddaje stan pynku 
lfprzyspiGszaczy"graiikitrojwymiapo- 
wej. Obecnie dostppnych jest ppzynajmniej 
kilkanascie poznych ukladow, co 
PDfiinozone ppzez liczbp ppoducentow kapt 
daje w aumie kilkadziesigt model!. Wybdp 
staje sip copaz tpudniejszy i wcale juz nie 
jest tak oczywistar ze 3dfx jest najlepszy 
na swiecie. 

tUKASZ NOWAK 

m ednym z powazniejszych 
■ rywali do tronu jest ukiad 

I Intela (tak, tego samego 
I od procesorow) oznaczony 

numerem 740. Kart? 
firmy Hercules opartq na 

tej kosci mielismy okazj? testowac. 
Terminator 2x/i, bo tak wlasnie si? 
ona nazywa, jest przeznaczony 

gtownie dla rynku popularnego. 

Swiadczy o tym wzgl?dnie niska cena 
i osiqgi. Zacznijmy jednak od 

poczqtku. Przede wszystkim, 

Hercules jest dost?pny tylko w wersji 
AGP. Coraz wi?cej producentow 

rezygnuje juz z zastosowania szyny 
PCI i dlatego, jezeli twoja plyta 

glowna nie zawiera nowego ztqcza, 
koniecznie trzeba pomyslec o 

powazniejszej wymianie sprz?tu. Tym, 
co rozni Terminatora od 

konkurencyjnych produktow jest 

wykorzystanie trybu 2x. Teoretycznie 
pozwala on na podwojenie osiqgdw. 

Jednak w praktyce nie wyglqda to az 
tak dobrze. Owszem, AGP2x 

przyspiesza, ale tylko na systemach, 

gdzie szyna pracuje z cz?stotliwosciq 

100 MHz. Oznacza to tyle, ze trzeba 
miec co najmniej Pentiuma II 350, 

Terminalor 2x/i - Cena (z VAT): 360zl 
Doslarczyl: Commpol Si., ul. Kglowa 11,31-404 Krakow 
lei. 10-12) 633 77 08, lax 634 24 33, 
hllp://wwLV.commpoLcom. hllp;//www liGrcules.com 

zeby odczuc jakqkolwiek popraw?, 
Mozna mowic, ze to rozwiqzanie 

przyszlosciowe i ze za jakis czas okaze 
si? przydatne, ale w tym sektorze 
cenowym jest to raczej mrzonka. 
Jesli chodzi o jakosc, to ukiad Intela 
gwarantuje wyswietlanie bardzo 
dobrego obrazu 3D. W wielu grach 

jest on rownie dobry co w Voodoo 2. 
Gorzej sytuacja ma si? z grafikq 
dWuwymiarowq. Otoz w 
rozdzielczosciach 
powyzej 

BOOxBOO, 

Niestety brakuje sterownikow 
OpenGL, wi?c z Quake'a nici. 
Natomiast taki Incoming jest 
stworzony do tej zabawki. Chodzi 
szybko, plynnie i wyglqda 

zdecydowanie lepiej niz na 
innych 

ukfadach, 
Poza 

Hercules 
praktycznie 

uniemozliwia 
normalnq prac?. 

W dobie znacznego 
spadku cen monitorow 

o przekqtnych 17" 
(mozna je juz kupic za 

niewiele ponad lOOO zlJ, 
rezygnowanie z wysokich 
rozdzielczosci nie jest dobrym 

pomyslem. Poza tym Terminator nie 
potrafi ..wyciqgnqc" wi?cej niz 85 Hz 
odswiezania pionowego (mimo tego, 
ze RamDAC pracuje z cz?stotliwosciq 
230 MHz]. Teoretycznie powinno to 
wystarczyc, ale jezeli monitor jest w 
stanie wyswietlac wi?cej niz moze 

karta graficzna, to nie jest najlepiej. 

Dlatego kupno urzqdzenia ma sens 
tylko wtedy, gdy wpatrujecie si? w 
kineskop o przekqtnej nie wi?kszej niz 

15". Dobra, wrodmy do grania, bo w 

koncu to jest najwazniejsze. Tutaj 
trzeba pochwalic producenta. Za tak 

niskq cen? otrzymujemy bardzo fajnq 
zabawk?. Wszystkie gry 

wykorzystujqce Direct3D wyglqdajq 
naprawd? ladnie. Przy tym chodzq na 
tyle szybko, ze spokojnie mozna 

pograc w 800x600. Duze znaczenie 
tutaj 8 MB szybkiej pami?ci 

SDRAM, ktorq dysponuje karta. 

programowq 
dekompresj? 

MPEG-1 i MPEG- 
2. Moze si? to okazad 

niezwykle pomocne i 
wykluczyc koszt zakupu 
specjalistycznej (czytaj drogiej] 
karty. 

Hercules Terminator 2x/i moze bye 

interesujqcy. Na uwag? zasluguje 
niska cena, ktora zdecydowanie bije 
ofert? innych, renomowanych firm. 

Wraz z umiejscowieniem najlepszych 
osiqgow w srednich 
rozdzielczosciach, swiadczy o 

przeznaczeniu karty dla mniej 

zamoznych graezy. Nie nalezy o nich 
zapominac - nie kazdego przeciez 
stab na 3dfxa za 1200 z\. 

Terminator za prawie cztery razy 
nizszq kwot? gwarantuje 

porownywalnq szybkosc i jakoSc 
grafiki w grach wykorzystujqcych 
Direct3D. Dlatego jezeli akurat nie 
dysponujesz grubszq gotowkq, a 

chcialbys w cos pograc, to zastanow 

si? nad nowym Herculesem. W 

przeciwnym razie, kup cos kilka razy 
drozszego. ■ 

organizowana jest gigantyezna 

wyprzedaz wychodzqcych z produkcji 
kaset wideo VHS; DVD to juz nie 

utopia - to rzeczywistodd). 
Karta, a wlasciwie 

ukiad, potrafi 

mianowicie 

wspomagac 

Duzy plus nalezy si? producentowi za 

dofqczone oprogramowanie. Drivery 
pozwalajq ustawic bardzo dokladnie 

wszystko, co tylko mozna sobie 
wyobrazic. Poczynajqc od 

centrowania ekranu, poprzez 
weryfikowanie cz?stotliwosci 
odswiezania, az po zaawansowanq 
korekej? kolorow i poziomu jasnosci 
Gamma. Taki zestaw mozna spotkac 
tylko w markowych produktach i 

wierzeie, ze jest on bardzo uzyteczny. 

Dodatkowo, moze przydac si? pakiet 

Hercules Entertainment Center. 
Umozliwia on odtwarzanie roznego 

rodzaju plikdw multimedialnych 
(filmdw, dzwi?kow itp.). W 

nadchodzqcej nieuchronnie epoce 
DVD jak znalazl (BTW, Jedi 

wspominat, ze na zachodzie 

nim, 

jakakolwiek 
inna gra oparta na 

D3D zaspokoi si? w 
zupeinosci trzy razy 

tanszym od Voodoo 2 
Terminatorem i b?dzie 

dzialac rownie dobrze. 



Sprz^t 

Genius NetScroll i NetMouse Pro, 
1 Z rolkq migdzy pnzyciskami_|, 

Nieposlrzezenie, po cichu, wteclrnologii 

myszek kompulerowph odkywa siq mala 

rewolucja. Wiele osi myslif ze skoro 

mysz jest raczej niefluza, Ionia i prosla, to 

zmiany konstrukcyjne w niej 

wprowadzane nie maja wielkiego 

znaczenia. Pewnie, ze w porownaniu z 

powslaniem Voodoo, zadna modylikacja 

gpyzonia nie wydaje sie znacz a ale 

mysz jest tak czpsto uzywanym elementem 

komputepa, ze waplo sip zastanowic nad 

poppawieniemjej hdowyimozMci. 
Lukasz Nowak 

os podobnego przyszfo 

9 wlasnie do gtowy 
projektantom z firmy 

& Genius, ktora juz od wielu 
lat znana jest z produkcji 
urzqdzen wskazujqcych, 

zawierajqcych nowe, ciekawe 
pomysly. Obecnie wprowadzane sq 
modele z czyms, co zwie si? kolkiem, 
rollerem albo jeszcze inaczej. Ta mala 
rolka umieszczona pomi?dzy lewym a 
prawym przyciskiem sluzy do 
przewijania tekstu w dokumentach. 
Pomysl to dosyc wiekowy, ale dopiero 
teraz, wraz z upowszechnieniem si? 
Internetu zyskuje na wadze i powoli 
opanowuje caly rynek. Sam cz?sto 
zadawalem sobie pytanie, co ma 
wspolnego jakas rolka z Sieciq i 
dopiero kiedy zaczqtem bawic si? 
nowymi myszkami, dowiedzialem si? 
co. Otbz, jak moze niektorzy z was si? 
orientujq, glowna zabawa w 
Internecie to przeglqdanie stron 
WWW. Jako ze kineskop monitors 
jest dosyc maly, a informacji duzo, 
prawie zawsze trzeba przewijac ekran 
w trakcie czytania jednego 
dokumentu. Aby tego dokonab, 
zazwyczaj si?ga si? dtoniq w stron? 
klawiatury, a juz za chwil? trzeba uzyc 
myszki do klikni?cia na link albo 
obrazek. Takie ciqgte zmienianie 
pozycji r?ki jest cokolwiek 
denerwujqce. Dlatego zainstalowano 
w myszce pokr?tlo, ktorym mozna 
swobodnie przewijac tekst, nie 
dotykajqc nawet klawiatury. Wiem, ze 

prawie kazdy patrzy na to rozwiqzanie 
dosyc sceptycznie i mowi, ze to 
kolejny bajer, ktory do niczego nie 

sluzy. Jednak jeszcze nie spotkalem 
osoby, ktora po sprobowaniu 
zabawy z rolkq nie zmienitaby 
calkowicie swojej opinii. Wszyscy, 
bez wyjqtku, juz po kilku dniach 
twierdzq, ze nie wyobrazajq sobie 

pracy bez kolka i wtasciwie nie 
wiedzq jak to bylo mozliwe 
wczesniej. 

ze dzialajqcym tylko w gor? i dol]. 
Takie rozwiqzanie zmienia nieco 
sposob uzytkowania i na pewno wiele 
osob uzna je za lepsze od kolka. 
Niestety ma to jednq wad?. ,.Rolka" 
nie moze juz sluzyc jako trzeci 
przycisk i dlatego osobny klawisz 
zostal umieszczony z boku, pod 
kciukiem. Moze to uniemozliwic 

wyszukiwanie przycisku OK, tempo 
przewijania przy uzyciu rolki czy 
szybkosc dwukliku. Poza tym mozna 
dowolnie oprogramowac prawy i 
srodkowy przycisk. Dzi?ki temu 
mozna przypisac najcz?sciej uzywane 
kombinacje klawiszy do pojedynczego 
klikni?cia. Oprogramowanie pozwala 
takze uzywac rolki do przesuwania 
zawartosci ekranu w poziomie, pod 
warunkiem, ze najedzie si? kursorem 
na dolny pasek przewijania. 
Wszystkie te funkcje sq bardzo 
przydatne, pomimo ze mogq 
wydawac si? srednio uzyteczne. To 
wlasnie za takie rzeczy placi si? 
wi?ksze pieniqdze przy kupnie 
markowego urzqdzenia. A naprawd? 
warto. Po krotkim czasie uzywania 
okazuje si?, ze praca stala si? 
latwiejsza i szybsza. 
Gryzonie Geniusa zastugujq na 
uwag?. Pomimo drobnych 
mankamentow nie ust?puj? 
konkurencji jakosciowo, a cena 
potrafi bye nawet kilkukrotnie nizsza 

Zajmijmy si? jednak konkretnymi 
produktami. Pierwszq myszkq z 
logo Geniusa, jaka wpadla mi w 
r?ce byla NetScroll. To urzqdzenie 
jest wykonane w stylu, ktory 
mozna juz nazwac klasycznym. 
Prosty, podtuzny ksztalt w miar? 
dobrze pasuje do dloni, choc 
moglby bye odrobin? bardziej 
wygodny. Pomi?dzy dwoma duzymi 
przyeiskami o dosyc mi?kkiej 
charakterystyce [nie trzeba si? 
m?czyc przy weiskaniu, jak to 
czasami bywa) znajduje si? 
oslawiona rolka. Jest odpowiedniej 
wielkosci, a material, z ktorego jq 
wykonano jest zawsze szorstki, co 
zapobiega slizganiu si? palca. Jak 
dla mnie kolko stawia troch? za 
slaby opor, ale przez cz?sc osob 
ten fakt moze bye uznany za 
zalet?. Poza glownq funkcjq, rolka 
moze takze sluzyc do klikania i 
dziala jak srodkowy przycisk. 
Mozna go prawie dowolnie 
oprogramowac, ale o tym za 

moment. 

Drug? myszkq Geniusa z tej samej 
rodziny jest NetMouse Pro. 
Zastosowano w niej nieco innq 

technik?. Rolk? zastqpiono 
wahadlowym przyciskiem 
(podobnym jak w gamepadach, tyle 

osobom lewor?cznym korzystanie z 
niego. Dodatkowo, boezny przycisk 
jest o wiele ..twardszy" od dwoch 
pozostalych, co staje si? czasami 
irytujqce. Poza tymi szczegolami 
NetMouse Pro jest rownie 
funkcjonalna co jej tradycyjny 
odpowiednik. 

Rzeczq, ktora najbardziej odroznia 
myszki markowe od pozostalych jest 
dotqczone oprogramowanie. Obydwa 
urzqdzenia Geniusa majq bardzo 
rozbudowane panele sterowania. 
Mozna w nich ustawic oprocz 
pr?dkosci przesuwania i rodzaju 
kursora, takze takie funkcje jak 

od podobnych urzqdzen Logitecha lub 
Microsoftu. Myszki z kolkiem majq 
bardzo jasnq przyszlosb i juz niedlugo 
mogq calkowicie opanowac rynek. 
Jak juz wczesniej wspominalem, 
bardzo wiele osob szybko 
przyzwyczaja si? do rolki i jesli 
zdarzy im si? pracowac na czyms bez 
pokr?tla, co jakis czas gorqczkowo 
pocierajq srodek myszki w 
poszukiwaniu tego wspanialego 
urzqdzenia. ■ 

NetScroll-Cena (z VAT):42 zt 
NetMouse Pro - Cena [z VAT):36 zl 
Doslaiczyl: JTT CompDier, ul. Brad Glervmskich 156 
50-950 Wroclaw, tel. (0-71) 347-50-00, fax 347-59-00 
hllp:/fww w ilt.com.pl, hllp://www.oeolusnet.coDi.l w 



Intel Celeron i Pentium II 
Sprz^t 

Odpowied^ giganta 

mocy obliczeniowej. Sytuacja 
wyglqda gorzej jesli chodzi o 
aplikacje biurowe i graficzne. Tam 
pami?c podr?czna ma juz duze 
znaczenie i pozbawiony jej Celeron 
wypada niewiele lepiej od Pentium. 

Firma Intel od bardzo dtugiego czasu, 

wlaSciwie od poczgtku istnienia pecetdw, 

ulrzymuje pozycjp lidera technologicznego 

I ehonomicznego w dzledzinie procesordw 

do komputerOw osobistych. Ostalnio 

jednak prowadzono w niej ilziwni? politykg 

markatingowg: zrezygnowano z produkcji 

i rozwoju jednostek Pentium, a w zamian 

nio stwopzono niczego dla rynku 

popularnego. Dpogie Pentium It nie mogly 

hyti stosowane w maszynach, ktAnych 

uzytkownicy zwracajq uwaga przede 

wazystkimnaceng.Tt/lukgwotercia 

Intela bardzo szybko wykorzystata 

konkurancja. 
Lukasz Nowak AMD, drugi najwi?kszy 

producent CPU, 
zaproponowaf swoim 
klientom jednostki 
oznaczone jako K6, a 
ostatnio takze KB II. Te 

procesory byly prawie dwa razy 
tansze od ich odpowiednikow Intela i 
pomimo nizszej wydajnosci, szybko 
zyskafy popularnosc wdrod graczy i 
innych mniej zamoznych 
uzytkownikow. Poniewaz rynek 
popularny jest bardzo duzy i intratny, 
Intel zaczqt szybko trade spore 
pieniqdze na rzecz konkureneji. Aby 
zmienic t? sytuacja, stworzono 
procesor o tajemniczej nazwie 
Celeron, W rzeczywistosci nie jest to 
nic innego jak Pentium II pozbawiony 
pami?ci podr?cznej drugiego 
poziomu. Taka modyfikaeja 
pozwolila na 
bardzo znaezny 
spadek ceny, 
ale 
rowniez 
na 
zauwazalne 
spowolnienie 
pracy. Dlatego 
gtdwnq zaletq 
nowego procesora 
ma bye jego cena, a 
najwazniejszymi 
odbiorcami ludzie uzywajqcy 
komputera do zabawy i prostych 
prac biurowych. Czy rzeczywiscie 

Celeron ma szans? 
zaistniec na rynku i czy 
nadaje si? do innych 
celow niz granie? 
Postanowilismy znalezc 
odpowiedzi na te 
pytania. 

Test Rozdzielczosc Pentium II 300 MHz Celeron 300 MHz 

Po pierwsze, nowy 
procesor jest zbudowany 
w oparciu o architektur? 
Slot 1. Oznacza to, ze 
wymaga plyty gfownej 
przeznaczonej dla 
Pentium II. Obecnie 
obstuguje Ceierona 
wi?kszosc dost?pnych 
plyt zbudowanych na 
chipsecie Triton LX i 

'wszystkie na Triton BX. 
Niestety sq one nieco drozsze od 
tych, na ktorych „chodzi'T K6. W 
przeciwienstwie do swojego 
starszego brata, nowy CPU nie 
posiada czarnej obudowy doktadnie 
zakrywajqcej calq konstrukcj? i dzi?ki 
temu instalacja jest 
prostsza. Wciqz 
wymagany jest 
jednak radiator z 
wentylatorem. W 
chwili obecnej 
Celeron 
sprzedawany jest 
w wersjach 266 
i 306 MHz. 
Jednakjuz 
niedlugo 
dost?pne b?dq szybsze modele. 

GLQuake 640x480 52,5 48,5 
WinQuake 640x480 35,4 31,0 

800x600 26,4 23,6 
Quake II OpenGL 640x480 39,2 31,8 

800x600 31,0 28,4 
Quake II Software 640x480 15,0 12,8 

800x600 11,0 9,7 
Incoming 640x480 23,9 23,0 

800x600 19,8 19,5 
Turok D3D- 640x480 47,0 41,2 

800x600 36,2 33,5 
Final Reality Software 640x480 2,04 1,94 
Final Reality Direct3D 800x600 3,94 3,21 

tabelce znajdziecie wyniki testdw 
przeprowadzonych przy pomocy kilku 
gier i programu Final Reality. 
Wszystkie pomiary odbywafy si? na 
komputerze wyposazonym w ptyt? 
Abit LX6 [Triton LX), kart? z ukladem 
nVidia Riva 128 i 64 MB SDRAM. 

Przejdzmy 
do wydajnosci. 

Zgodnie z 
przewidywaniami, nowy procesor 

jest wolniejszy od Pentium II. W 

Jezeli bylo to 
mozliwe, mierzylismy 

^ takze wydajnosc bez 
akceieracji 3D, 

gdzie calq 
prac? 
obliczeniowq 
wykonywal 
CPU.Jak 
widac, 

Celeron, w 
zaleznosci od 

testu, pracowal od kilku 
do kilkunastu procent wolniej 

od Pentium II taktowanego tq samq 
cz?stotliwosciq. Sq to jednak wciqz 
wartodci zdecydowanie [nawet o 
56%) lepsze od mozliwych do 
osiqgni?cia na starym Pentium. 
Sytuacj? poprawia dobry akcelerator 
3D, ktory nieco zmniejsza spadek 

Czy nowy procesor Intela moze 
opanowad rynek? Gdyby powstal 
kilkanascie miesi?cy wczesniej, z calq 
pewnosciq tak by si? stalo. W chwili 
obecnej AMD i inni konkurenci 
posiadajq juz na tyle mocnq pozyej?, 

ze nie oddadzq jej bez 
walki, 
Celeron przy 
swojej cenie 
[ok. 50D zt) 
jest ciekawq 
propozycjq. 
W 
porownaniu 
do Pentium 
dziaia 
zdecydowanie 
szybeiej w 

grach, ale w programach 
uzytkowych nie jest juz tak dobrze. 
Aktualnie AMD promuje K6 II z 
zestawem instrukcji 3DNow. W 
potqczeniu z bibliotekq DirectX 6 
dajq one znaezny przyrost 
wydajnosci przy wyswietlaniu grafiki 
trojwymiarowej. Wlasnie dlatego 
Celeron nie b?dzie miat latwego 
zycia, ale z calq pewnosciq 
zdob?dzie swoje miejsce na rynku. 
Czy b?dzie to pozyeja lidera? 
Wydaje si?, ze niekonieeznie, ale na 
razie musimy wstrzymac si? z 
ostateeznymi sqdami. ■ 

Celeron 300 MHz-Cena (z VAT): 570 zl 
Pentium II 300 MHz - Cena (z VAT): 1160 zl 
Dostarczyl: ICH Components, ul. Roslalinskicti 4,02-593 Warszawa 
tel. (022) 48 71 72. laid 4B 12 08, llllp://mmtcll.W6W.pl 
hiip://wwiv.lniel.com 
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L Primax Prima? 
Para mieszana chyba bardzo zgrana" 

Kontynuujemy przeglad ]oystickdw 
dostapnych na polskim rynku. Tym razem 
ppzysiedl czas na !irme Primax. 
Proriukuje ana kontnotery gier ju2 od 
dtu2szego czasu. Dzigki wciqz 
prowadzonym badaniom udoakonala swoje 
wypoby, aby lepiej mogty stuzyfi nam, 
czyli graczom. Oczywidcie, kaidy 
uzytkawnik poirzabuje joy'a a odmiennym 
zaawansowaniu. Prawdziwi maniacy 
kupujq drogie, pozbudowane maszyny, 
kldpe zawsze stoja na honorowym 
miejscn ppzed klawiatupg i sg od niej 
zdecydowanie czpsciej uzywane .Nie 
kazdy jednak jest w stanie wydaO ladnych 
kilkaset ztotych, ady zaspokoic swoje 
giePGOwe zgdze. A niektorzy gpajg po 
prostu na tyle pzadko, ze zadawalajg sip 
ppostszym urzgdzeniem za mniejsze 

Lukasz Nowak WJa^nie dla takich 
os6b firma Primax 
oferuje dwa modele 
joystickow: 
Ultrastriker i 
Ultrastriker Max. 

Postawiono w nich na prostot? i 
latwosc obslugi, co nie ujmuje w 
niczym funkcjonalnosci. Pierwszy z 
joy’ow, Ultrastriker, to model dla 
pocz?tkuj?cych pilotdw. Oferuje on 
analogow? kontrol? wychylenia, co 
zapewnia mozliwosc 
roznicowania sily skr?tu. Kazdy 
gracz wie, ze w symulatorach 
lotu, jazdy i innego rodzaju 
poruszania si? takie 
rozwiqzanie jest 
niezastgpione, ale 
kompletnie nie nadaje 
si? do strzelanin, 
mordobic i 
zr?cznosciowek. 
Dlatego Ultrastriker to 
zdecydowanie przyrz?d 
do kontroli roznorakich 
pojazdow. Takze do tego 
zadania stuzy przepustnica. 
Zazwyczaj kontroluje si? ni? moc 
silnikow albo bezposrednio szybkosd 

poruszania si?. Wjoy’ach Primaxa 
jest podobnie, ale konstrukcja 
przepustnicy jest odmienna od 
najcz?sciej spotykanych. Po pierwsze, 
nie znajduje si? ona na podstawie, ale 
na r?czce. Dzi?ki temu dochodzi 
kolejne zadanie dla kciuka (dla 
niezorientowanych, to ten najkrotszy 
i najgrubszy paluch). Musi si? on 
mocno uwijac w czasie lotu, gdyz 
jedynie pierwszy przycisk jest 
kontrolowany przez palec wskazujqcy. 
Dlatego dokladanie mu kolejnych 
zadan jest raczej srednio udanym 
pomyslem. Drug? spraw? jest 
obsluga przepustnicy. Zwykle polega 
ona na przekr?caniu albo przesuwaniu 
analogowego potencjometru, Primax 
rozwiqzat t? kwesti? inaczej, a 
mianowicie za pomoc? dwoch 
przyciskdw. Dzi?ki temu mozna sobie 
dowolnie skalibrowac szybkosd zmian 
pr?dkosci, Przesuni?cie o caly zakres 
moze odbywac si? przy pomocy 
dwoch albo np. dwudziestu wcisni?d. 
Taki sposob kontroli jest moze trudny 
do kalibracji, ale 
w samej grze 
daje dwietne 
rezultaty i mi 
osobiscie 
bardzo si? 
podoba. 
Drugim 
cudenkiem 
pomagaj?cym 
w lataniu 
jest „widok 
z gory" - 
POV (to 
sfowa z 
Windows, 

nie moje). Jest to taki mini-joystick, 
ktory pozwala na rozglqdanie si? 
dookota. Bez dotykania klawiatury 
mozna popatrzyc w lewo albo do tylu, 
a jak si? pusci joy'a, to 

chwyt, zeby do 
wszystkich byl dobry dost?p (a tapy 
mam duze - drobniejsze istoty mog? 
miec jeszcze wi?ksze problemyl. 
Poza tym POV ma zbyt wypukly 
ksztalt i trudno na przyklad 
skierowad go w ddl. Brakuje tez 

podstawki pod dlon, co 
uniemozliwia dtuzsze granie 

bez zm?czenia. 

Wszystkie te wady 
zostaly zlikwidowane 

fm w rnodelu 
0 Ultrastriker Max. 

Bardzo wyraznie 
wyglqda on na 
poprawk? swojego 

starszego brata. 
Przede wszystkim 

pojawila si? podstawka pod 
Jest na tyle duza i dobrze 

ustawiona, ze praktycznie likwiduje 
nacisk na nadgarstek. Drugim, 
waznym ulepszeniem jest 
reorganizacja glowicy. Przyciski zostaly 
poprzysuwane do siebie, przepustnica 
(rowniez cyfrowa) wyl?dowala po 
prawej, a nie lewej stronie i 
poprawiono jej ksztalt i 
charakterystyk?. Rowniez POV troszk? 
si? zmienil i nie sprawia juz klopotow. 
Generalnie Ultrastriker Max jest 
pozbawiony wad swojego poprzednika i 
bardzo dobrze si? nim lata. Obydwa 
joy'e Primaxa bez problemu chodz? z 
kazd? gr?. Dzi?ki mozliwosci emulacji 
urz?dzen CH Flightstick Pro i 
ThrustMaster, praktycznie kazdy 
symulator b?dzie wykorzystywal 
wszystkie dost?pne funkcje. A tych, 
jak juz wczesniej mowilem, jest 
sporo. Brakuje jedynie steru, ktory 
bardzo by si? przydal. Niestety 
mnogosc przyciskdw i innych 
bajerkow zmusila producenta do 
umieszczenia specjalnej dostawki 
po lewej stronie. Dla osob 
prawor?cznych bardzo dobrze 
wchodzi ona pod kciuk, ale 

lewor?cznym kompletnie 
uniemozliwia uzytkowanie. 

\la pochwal? natomiast 
zasluguje umieszczenie 
potencjometrdw do 
kalibracji pod 
podstaw?, co 
zapobiega 

w przypadkowemu 
rozstrojeniu si? 

dr?zkdw. 

Obydwa 
joy’e 
Primaxa s? 

jednymi z 
lepszych, jakie 

spotkalem. 
Ultrastriker ma 

kilka wad, ale 
rekompensuje to nizsz? 

cen?. Ultrastriker Max jest nieco 
drozszy, ale za to praktycznie nie 
mozna w nim znajezc minusow. 
Omawiane urz?dzenia oferuj? ciekawe 
rozwiqzania. Rzeczy takie jak POV czy 
cyfrowa przepustnica szybko stajq si? 
nieodzownym elementem kazdego 
symulatora. Jezeli lubisz latac albo 
jezdzic na swoim pec&cie i nie 
interesuje ci? jedynie nabicie jak 
najwi?kszej liczby punktow i zabicie 
wszystkich przeciwnikow, to dwa 
kontrolery Primaxa powinny bye dla 
ciebie dosyc interesuj?ce. 

Primax Ullraslrlker - Cenafz VAT): 110 zl 
Primax Ullraslrlker Max - Canal; WIT): 110 zl 
Doslarczyl: Ab ul. Koscierzynska 32, Wroclaw 
MJ\n (0-71) 324 05 OD, hllp;//www ati com pi 
litlp://www.prirnax.nl 
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Pri max Excalibur 
Zawojowac przestworza 

Ciemno, duszna, lepka atmosfera, dtugi korylarz, m jego koncn pomruguje gzcpworo brgzowe, zfowieszcze kwiillo. Rozsgdek niwi, 

ze nalezy sig stud jak najszybciej uiotnid, ale cos tajemniezego kusi, 2eby sprawdzic co zaajduje sig w lajemniczyra pokoju. Powoli, 

doktadnie badnftc kaidy M przesuwasz sig w slrong Malta. W koncn docieraaz na miejsce, sloiaz bz przed wejSciem, zoslal Ci 

tylko jeden krok. Ostalnia szansa ucieczki, ale sparalizawany strachem mozesz lylko przestgpill prog. Twoim oczom ukazuje sig 

nrezgcy krew w zytach widok: w aanym arodku clemnego, pnstego pomieszczenia znajduje sig wielki monitor • wladnie z aiego 

pochodzi dwiatlo. Przed nim siedzi cied cztowieka, podkrgione oczy, pulsujgce iyly na skroniach, mocoo przerzedzona i zaniedkana 

Iryznra. W rgkn gorgczkowo sciska dziwny przedoiiol. Wyglgda jak drgiek, ale jest w nim cod odmiennego. Pornsza sig w dziwny, 

niespotykany sposdb, na jego podslawle poblyskujg czerwone dwiatetka, a kciuk gracza co chwila zmienia swoje poloienie. Twoje 

wejdcie pozostalo niezauwazone, cieft jest tak wpatrzony w monitor i pochlonigiy obslugg swojego przyrzgdn, ze nie reagnje na iadne 

inne bodice. Przyglgdasz sig jeszcze przez ehwilg, a nastgpnie wychodzisz z dziwnyoi przeczncien, ie jui niedlnge sam raoiesz byd 

bohaleren podobnej sytuacji, iym razem po drugiej stronie monitora. 
Lukasz Nowak Tak mozna zaczqc powiesc 

o najnowszym joysticku 
firmy Primax o nazwie 
Excalibur. A jest o czym 
pisac. Ten bardzo 
zaawansowany produkt w 

tej chwili ma niewielu konkurentow. A 
to dlatego, ze jedynie najwi^ksze i 
najbardziej doswiadczone firmy sq w 
stanie wyprodukowac takie cacko. 
Excalibur jest joy'em analogowym 
przeznaczonym do mozliwie wiernego 
oddania realiow pilotowania maszyny 
latajqcej (inaczej: samolotu). W tym 
celu zostaf wyposazony w kilka 
specjalnych rozwiqzari, ktore 
wydatnie pomagajq w pracy. 
Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to 
oslona z przodu drqzka. Oprocz 
swojego bardzo futurystycznego 
wyglqdu, ma za zadanie podtrzymac 
r?k? i zapobiec jej zm?czeniu. Taki 
sposdb jest nowatorski, ale z calq 
pewnosciq skuteczny. Rowniez ksztalt 
samego drqzka jest bardzo wygodny. 
Bez problemdw mozna si?gnqd do 
wszystkich przyciskow, a dfon lezy na 
nim w sposdb naturalny. Sporym 
ulatwieniem jest takze mechanizm 
autokalibracji urzqdzenia, ktory 
wyklucza mozliwosc rozstrajania si? 
wrazz uplywem czasu. 
Czas teraz na sedno sprawy - 
przyrzqdy do latania. Pierwszym 
istotnym mechanizmem jest trzecia 
od obrotu. Dzi?ki niej mozna joy’em 
poruszac nie tylko w lewo, prawo, 
gdr? i dot, ale takze przekr?cac w 
dwie strony. Efektywnie zast?puje to 
pedaty i pozwala sterowac skr?tem 
samolotu bez jego wychylenia na boki. 
W wi?kszosci przypadkow, ta funkcja 
byla realizowana przez klawiatur?, co* 

czynito jq bezuzytecznq. A kazdy, 
prawdziwy pilot wie jak bardzo 
usprawnia ona caly proces pilotazu. 
Drugim niezastqpionym mechanizmem 
jest przepustnica. Stuzy ona do 
ptynnego i szybkiego zmieniania 
ciqgu silnikow, a co za tym 
idzie pr?dkosci. Excalibur 
posiada standardowq, 
analogowq przepustnic? 
kontrolowanq przez 
potencjometr 
przesuwany w przod lub 
tyl. Czasami jednak 
rqczka tegoz 
potencjometru okazuje 
si? bye zbyt malq i uciekac 
spod palca w ogniu walki. 
Ostatnim, ale nie mniej 
istotnym udogodnieniem 
jest kontroler widoku. Ma on 
postac mafego joysticks, 

na boki w poszukiwaniu przeciwnikow. 
W przeciwienstwie do poprzednich 
kontrolerow Primaxa, ta zabawka w 
Excaliburze zostala dobrze wykonana 

umieszczonego 
na gtowicy Excalibura. 
Przechylajqc go w jednym z 
czterech kierunkow mozemy 
uzyskac efekt obracania gfowy 
pilota. Nie trzeba juz szukac 
gorqczkowo jednego z przyciskow z 
literkq F bowiem wystarezy przeniesc 
kciuk znad drugiego przycisku o okoto 
centymetr i szybko porozglqdac si? 

i uzywanie jej nie sprawia ktopotdw. 
Istnieje jednak jeden, nieprzyjemny 
problem. Sygnaly zmiany widoku sq 
przesylane do komputera w taki sam 
sposdb jak jednoczesne wcisni?cie 
kilku przyciskow jay‘a. Niestety jednq 
z nich jest rownoczesne dzialanie 
pierwszego i drugiego ..fire". Dlatego 
jezeli prujesz do bandyty z dzialka i nie 
odrywajqc si? od tej zboznej 
czynnosci zechcesz wystrzelid 
rakiet?, to nagle zobaezysz obraz po 
lewej stronie twojego samolotu. 
Ucichnie w tym czasie spluwa, a 
rakieta pozostanie na swoim miejscu. 
Troch? dziwne to rozwiqzanie, 
szczegolnie, ze istniejq wolne 
kombinaeje trzech klawiszy, ktore juz 
nie zdarzajq si? w czasie rzeczywistej 
walki. T? niedogodnosc mozna co 
prawda wyeliminowac przypisujqc 
odpalenie rakiet do trzeciego lub 
czwartego Jire”, ale sq one mniej 
wygodne od drugiego. 
Juz przy pierwszym spojrzeniu widac 
na podstawie joyJa cztery dodatkowe 
przyeiski. Na poczqtku pomyslalem, ze 
b?dzie ekstra miec do dyspozycji az 
osiem klawiszy, Niestety, a moze na 
szcz?scie okazuje si?, ze cztery dolne 
„fire" majq zupelnie inne zadanie: 
sluzq do przeiqczania w tryb turbo 
czterech gfownych przyciskow. 
Sygnalizujq to zapaleniem diodki, co 
w ciemnym pomieszczeniu wyglqda 
bardzo 1Jprzyjemnie”. Pomyst ciekawy 
i na pewno wielu si? spodoba, ale 
mozna byto udost?pnic mozliwosc 
dowolnego programowania nowych 
klawiszy. Zwlaszcza, ze do joy’a 
dolqczono osobne drivery 
umozliwiajqce dokladne wykorzystanie 
wszystkich „fajerwerkdwM. 
Oczywiscie nie zabraklo takze emulacji 
trybu CH Flightstick Pro, ktora 
pozwala na poprawne dziatanie 
kontrolera w praktyeznie kazdejr 
nawet bardzo starej grze. 

Primax Excalibur to bardzo, ale to 
bardzo fajna zabawka. Ma 

dokladnie wszystko co 
potrzebne jest do 
realistyeznej symulacji 
lotu. Dzi?ki ciekawym 

pomyslom 
i doktadnemu 
wykonaniu, ten joy 
daje naprawd? sporo 
przyjemnosci z grania. 
Przy swojej 
stosunkowo niskiej 
cenie, Excalibur moze 

juz niedtugo stac si? 
narz?dziem pracy wielu 

graezy. ■ 

Primax Excalibur - Cena (z VAT): 140 2t 
Doslarczyl: flb ul. Koscicrzynska 32, Wroclaw 
lei /lax |0-71| m 05 00, hllp://www.ab.coin.pl 
ltllp://www.primax nl 
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r AGP - z czym to sic je? 1 
AGP czyli Accelerated Graphics Port to 
nowy typ tnagislrali daoycti opracowany 
przez iRzynierow z firmy Intel. AGP tile 
zostat stworzony z mystq o 
wyeliminowaniu szyny PCI, lecz po lo, aby 
ja uzupetnic. Gama idea dzlatania AGP jest 
Mzoprosta. fltoz karta graticzna i 
oowa magistrate moze uzyc dowolnej 
ilosci pamigci operacyjnej kotnpuiera, a 
dzigkl niezaleznej szynie sprzgtowei 
zapewnia bardzo szybki transfer danycti. 
Ale wlasciwie to w jakim celo stosowac 
nowe rozwipnie? Czy ctaadardows 
magistraia PCI juz nie wystarczy? 

Lukasz grabiec Otdz, jakto ostatnio 

bywa, rozwoj 
opnogramowania 
multimedialnego (czyli w 
praktyce gien:-]] 
uswiadomit tworcom 

standardu PCI, ze ich magistraia nie 
jest juz w stanie poradzic sobie z 
transferem tak olbrzymich ilosci 
danych. Wszystkie nowe gry posiadajq 
coraz wi?cej tekstur, sq one coraz 
doktadniejsze, posiadajq wi?cej 
kolorow, sq po prostu coraz wi?ksze. A 
tekstury to przeciez zwykle bitmapy, 
ktore muszq bye przestane z pami?ci 
operacyjnej komputera do pami?ci 
karty grafieznej. Okazuje si?, ze dla 
takich produkcji jak Unreal, Forsaken 
czy Quake II standardowe 132 MB/s 
oferowane przez PCI juz nie wystareza. 
Nowy standard opracowany przez 
naukowcow z firmy Intel zdaje si? 
rozwiqzywac ten problem. Pierwotnie 

nowa technologia miata bye 
przeznaczona jedynie dla ptyt glownych 
obslugujqcych procesory Pentium II, na 
przyklad dla chipsetu 440 LX. Ale 
wkrotce kilku niezaleznych 
producentow z Tajwanu (mi?dzy innymi 
VIA] opracowafo chipsety obstugujqce 
port AGP w standardowych ptytach 
Pentium z gniazdem Socket 7 (na 
przyktad VIA Apollo]. Wyspecyfikowano 
nast?pujqce standardy AGP: 
- AGP xl - standardowa szybkosc 

szyny 2B6 MB/s przy cz?stotliwosci 
taktowania 
66 MHz (czyli dwa razy wi?cej niz w 
przypadku szyny PCI]; 

- AGP x2 - maksymalna przepustowosc 

528 MB/s, Transfer danych jest 
iniejowany 

narastajqcym i opadajqcym zboczem 
sygnalu taktujqcego; 

- AGP x4 - do zrealizowania jedynie na 
plytach glownych z cz?stotliwosciq 
szyny 100 Mhz. Teoretyczna 
przepustowosc az do 800 MB/s! 

Dodatkowo szyna AGP potrafi inicjowac 
kolejny transfer danych, mimo tego, iz 
poprzedni jeszcze si? nie zakoriezyf. W 
przypadku standardu PCI polecenie 
transmisji danych moze bye rozpocz?te 
dopiero po zakonezeniu poprzedniego 
transfers Tak wi?c do glownych zalet 
AGP nalezq: 

- do czterech razy wi?ksza niz w 
przypadku PCI szybkosc transmisji 
danych graficznych; 
- mozliwosc pobierania tekstur 
bezposrednio z pami?ci operacyjnej 
komputera; 
- szybszy dost?p procesora do danych 
w pami?ci RAM, niz w lokalnej pami?ci 
karty grafieznej; 
- przeznaczenie jedynie dla kart 
graficznych. Nie ma koniecznosci 
dzielenia si? szynq z innymi 
urzqdzeniami, jak w przypadku PCI (na 
przyklad karta grafiezna, sieciowa itp.]. 

A oto porownanie mozliwosci PCI i AGP 
Rysunek pierwszy przedstawia 
przetwarzanie tekstur w tradycyjnym 
systemie z szynq PCI. 

1. Tekstury sq tadowane z dysku do 
pami?ci operacyjnej komputera, 
2. Naktadanie i przetwarzanie tekstur 
(na przyklad cieniowanie). 
3. Ponowne zapisanie wynikow do 
pami?ci RAM. 
4. Skopiowanie przetworzonych 
tekstur z pami?ci operacyjnej 
komputera do lokalnej pami?ci video 
poprzez szyn? PCI (132 MB/s], 
5. Wyswietlenie wyrenderowanej 
klatki. 
Minusem tego rozwiqzania jest to, iz 
ta sama tekstura musi bye : 
przechowywana 

zarowno w pami?ci karty grafieznej, jak 
i w pami?ci RAM. Szybkosc transferu 
tekstur z RAM do VRAM jest 
ograniezona do 132 MB/s. 

Rysunek drug! przedstawia 
przetwarzanie tekstur w systemie z 
now? szynq AGP 
1. Tekstury sq ladowane z dysku do 
pami?ci operacyjnej komputera. 
2. Nakladanie i przetwarzanie tekstur 
(na przyktad cieniowanie]. 

3. Ponowne zapisanie wynikow do 
pami?ci RAM. 
4. Skopiowanie przetworzonych 
tekstur z pami?ci operacyjnej 
komputera do lokalnej pami?ci video 
poprzez szyn? AGP (528 MB/s], ale 
tylko w 

przypadku nie wykorzystania 
mechanizmu DIME. 
5. Wyswietlenie wyrenderowanej 
klatki. 
Jak widac z powyzszyeh rysunkow, w 
przypadku AGP tekstury zostanq 
przetworzone 
do czterech razy szybeiej, przy czym 
wielkosc tekstury nie jest tu 
czynnikiem majqcym decydujqcy wplyw 
na szybkosc renderings 

Tak wi?c na sukces AGP sktadajq si? 
nast?pujqce technologie: 
- DIME (Direct Memory Execute) 
- czyli mozliwosc szybkiego pobierania 
tekstur z pami?ci operacyjnej; 
- GART (Graphics Address 
Remmaping Table) 
- pami?c RAM jest tu widziana 
przez kart? grafieznq jako jej wtasny 
obszar pami?ci. 

Wi?kszosc obecnie sprzedawanych kart 
graficznych z interfejsem AGP nie 
realizuje jeszcze standardu DIME. 
Jedynq przewag?, jakq ma taka karta 
nad takq samq kartq PCI jest szybszy 
transfer danych z pami?ci operacyjnej 
RAM do lokalnej pami?ci karty 
grafieznej. Karty pozwalajqce uniknqc 
zmudnego kopiowania danych mi?dzy 
RAM i VRAM dopiero si? pojawiajq. 
Caly rendering odbywa si? w pami?ci 

AGP dzi?ki mechanizmowi DIME. Ale 
mowi si? juz o standardzie DIMEL 
(Direct Memory Execute and Local], 
Dzi?ki niemu najcz?sciej uzywane 
tekstury b?dq przechowywane w 
lokalnej pami?ci video karty, a te 
wi?ksze i rzadziej uzywane - w pami?ci. 
operacyjnej komputera. 

Powszechnie wiadomo, ze zadna 
nowinka techniczna nie ma szans 
powodzenia bez wsparcia 
najwi?kszych producentow 
oprogramowania. Na szcz?scie firma 
Microsoft w swoich systemach 
operacyjnych (Windows 95 OSR 2, 
Windows NT 5.0 oraz Windows 98) 
zapewnita .support" dla Accelerated 
Graphics Port. To wlasnie system 
operacyjny dba o udost?pnienie 
pami?ci RAM na potrzeby AGP, oraz o 
zachowanie odpowiednich proporeji 
mi?dzy pami?ciq dla AGP i dla reszty 
systems Nowoczesny system 
operacyjny musi rowniez prawidtowo 
rozpoznac i zainicjowac sprz?t 
grafiezny znajdujqcy si? w porcie AGP 
W koncu znana chyba wszystkim 
graezom biblioteka DirectX, a w 
szczegolnosci moduly Direct Draw 
takze b?dq obslugiwaly nowy system 
grafiezny (ale dopiero od wersji 6.0]. 

Ale nalezy pami?tac, ze wciqz 
praktyeznie nie ma jeszcze gier, ktore 
nalezycie wykorzystywalyby nowe 
rozwiqzanie. Z drugiej jednak strony 
wi?kszosc liczqcych si? firm z branzy 
komputerowej rozrywki juz dawno 
zadeklarowalo wsparcie dla nowego 
standardu firmy Intel. Nowe karty 
grafiezne powinny zrewolucjonizowac 
grafik?, szczegolnie w grach 3D. 0 ile 
dzisiaj w rzeczywistosci w zadnej grze 
z oczywistych wzgl?dow nie wyst?pujq 
tekstury o rozmiarach wi?kszych niz 
dwa megabajty, to dzi?ki Accelerated 
Graphics Port zadnego problemu nie 
b?dq stanowily nawet tekstury o 
rozmiarach osiem, szesnascie czy 
trzydziesci dwa megabajtow. Takwi?c 
technologia AGP zdaje si? bye 
kolejnym krokiem w rozwoju magistral 
danych komputerow PC. Kiedys, gdy 
standardowa szesnastobitowa 
magistraia ISA przestata wystarczac 
(za przyczynq Windows 3.1), 
opracowano standard VESA Local 
Bus. Montowane w nowym porcie 
karty grafiezne „powalaly” swojq 
szybkosciq w stosunku do starych 
kart ISA (a nawet pierwszych PCI). 
Potem inzynierowie Intela wprowadzili 
szyn? PCI o porazajqcej szybkosci 
transferu danych 132 MB/s. Teraz 
mamy AGP ze standardo-wym 528 
MB/s. Ciekawe, czy Intel pracuje juz 
nad kolejnq rewoluejq? 

Emm 
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Natural Keyboard Elite 
1 04 klawisze z MicrasofCu 

ona 
tylko w 

wersjach ze 
ztqczami PS/2 i 

USB. Dlatego 
pnzed zakupem 

trzeba si? upewnic, ze nasz komputer 
dysponuje jednym z nich. Pomijajqc 
dnobne niedogodnosci w okresie 
przystosowawczym, klawiatura 
Micnosoftu moze otrzymac dobrq 
ocen?. Wiele osob (ja do nich niestety 
nie naJezQ] uwaza, ze jest to 
optymalne rozwiqzanie sposnod 
wszystkich dost?pnych na rynku. 
Zewszqd slychac opinie, ze Natural 
Keyboard Elite jest bardzo wygodna, a 
liczba tych glosow jest dostatecznie 
duza, zeby sklonic do przyglqdni?cia si? 
jej troche blizej. Przy sporo nizszej 

cenie od poprzedniczki, mozna 
zaryzykowac eksperyment, ktory ma 
duzq szans? na powodzenie. ■ 

Klawiatura to lahie cos, gdzie wlasciwie 

Riczogo nowego nie da sic juz wymyslic. 

Uktad klawiszy pozostaje tahi sam od 

wielo lat i (tarda proUa zmiany lego stanu 

rzeczy jest odrzucana przez wijjkszodc 

uzytkownikOw, bardzo przyzwyczajonycli 

do iradycyjoego kszlaltu. Microsoft dzipki 

swojemu ofbrzymiemu potencjatowi 

postanowiiwymydliCnowa, lepsza 

konstrokcj? klawiatury i spopularyzowac 

jana rynku. Kiika tat temu pojawita sip 

Natural Keyboard. Od razu wzbudzila 

spore kontrowersje. Przez jeduycb 

uwielbiana, przez iunych uienawidzona 

przetrwalaiostatniodorobila sip 

nastppcy. Nowa klawiatura, oznaczona 

stowkieui Elite, ma bycpoprawkpi 

udoskonaleniem puprzeduiego produktu 

Microsoitu. 
Lukasz Nowak 

ierwszym okrzykiem, jaki 
| lludzie wydawali na widok 
^^^■Natural Keyboard byl: 

Jeju, jaka ona wielka!”, 
|! drugim: „Jeju, jaka ona 

droga!". Producent w 
nowej wersji postanowit wi?c nieco 
zmienic te dwie rzeczy. Czy mu si? to 
udato - to juz zupeinie inna sprawa. 
Zacznijmy jednak od poczqtku. 
Microsoft Natural Keyboard Elite to 
klawiatura super, hiper 
ergonomiczna. W teorii ma to 
redukowac zm?czenie dloni i 

nadgarstkow podczas dfugotrwalego 
pisania. Ja pisz? dosyc duzo Ctaki juz 
mam zawod i od dosyc dawna, i 
jakos nie odczuwam zadnych bdlow, 

odr?twienia ani innych problemow, 
ktore podobno n?kajq miliony 
uzytkownikow komputerow na calym 
swiecie. Ale moze juz tak duzo si? 
napisatem, ze mam trwate 

znieksztalcenie konczyn gornych i nie 
stanowi? dobrej reprezentacji 

spoleczenstwa. No dobra, kto wie, 
moze sam nie jestem swiadomy tego, 
ze cierpi? i rowniez mi b?dzie 

potrzebna ergonomiczna klawiatura. 
Tak wi?c rozpakowuj? to cos i klad? 
na biurko. Musz? przyznac, ze przez * 

przyciskow kursora (strzatki) oraz 
grupy z Page Down i Page Up, Te 
pierwsze nie sq ufozone w 

odwroconq liter? T, tylko w krzyzyk. 
W sumie wydaje si? to bye 

sensowne i daje si? zniesc. Najgorzej 
jest z drugq grupq. Klawisze Page 
Down, Page Up i sqsiednie tworzq 
zazwyczaj prostokqt wysoki na dwa i 

szeroki na trzy przyeiski. W Natural 
Keyboard Elite jest odwrotnie. Na 
samym dole sq Delete i Insert, a 
powyzej nich pozostale. Przy pracy z 
plikami [Eksplorator, Windows 
Commander] staje si? to bardzo 
uciqzliwe i tak naprawd? do konca 
si? do tego ukladu nie 
przyzwyczailem. Pewnie po czasie 
nieco dluzszym da si? t? 
niedogodnosc ominqc, ale zupeinie 
nie wiem, czemu miala stuzyc ta 
zmiana. Dotychczasowe utozenie nie 
sprawiafo chyba nikomu zadnych 
problemow. 

Klawiatura Natural Keyboard Elite 
jest sprzedawana tylko z nowymi 

zestawami komputerowynu choc jak 
imm zycie, za^akis czas b?dzie jq 

mozna kupic w co drugim sklepie 
jako oddzielny produkt. 

Trzeba jednak 

pamj?tad, ze 
wyst?puje 

U gory: 
Zmiana ukladu grupy klawiszy z Page Down i Page Uu wydale 
sle nieprzemvSIana l sprawia duze klopoly w przyzwyczalenlu 
sle do nowej klawiatury. 

ulatwiato mi 
to pracy, a 
wr?cz 

utrudniafo. 
Klawisze 
funkcyjne lezq 
nizej i dalej 
niz reszta, co 
przy ich 

niewielkich 
rozmiarach 
sprawia 
problemy. 
Dodatkowo 
nie sq one 

pogrupowane 
po cztery - 
stwarza to 
okazje do 

- latwiejszej 
pomylki. Jednak tym, co sprawilo mi 
najwi?ksze trudnosci bylo 

przystosowanie si? do ukladu 

krotki moment troch? mnie zatkalo. 
Calosc wyglqda naprawd? 
imponujqco, niemalze jakby 
pochodzilo z filmdw science-fiction. 

Przechodzqc obok komputera z 
podlqczonq Natural Keyboard nie 
mozna nie zatrzymac si? na chwil? i 
nie rzucic jakiegos komentarza. 
Znam kiika osob, ktore kupily sobie 
klawiatur? MS wlasnie tylko ze 
wzgl?du na t? wlasnosc 
przyciqgania uwagi. Do 
przechwalania si? to ona z calq 
pewnosciq si? nadaje. Nie 
czekajqc ani chwili 
dfuzej, 

rozdzielenia glownej cz?sci z 
klawiszami na dwie polowy i 
ustawienia ich pod kqtem. Takie 
rozwiqzanie z calq pewnosciq jest 
naturalne [stqd chyba nazwa 
urzqdzenia]. Dlonie potozone 
swobodnie obok siebie nie sq 
rownolegle i aby je takimi uczynic, 
trzeba wygiqc nadgarstki, co 
rzeczywiscie moze na dluzszq met? 
bye nieprzyjemne. Dlatego 
..naturalna" klawiatura z calq 
pewnosciq zmniejsza zm?czenie. 
Kolejnq roznicq w porownaniu ze 

standardowymi modelami jest 
podniesienie calosci. 

Przyeiski 

przystqpilem 
do badania 
zalet tej ponoc 
wspanialej konstrukeji. No i tu 
zacz?ly si? ktopoty. Przesiadka ze 
zwyktej klawiatury na t? 
ergonomieznq wymaga sporego 
nakladu sil i dobrej woli. Dzieje si? 
tak przede wszystkim za sprawq 

sq 

ustawione tak, ze 
tworzq malq gork?. Osobiscie 

nie 



LISTY, czyli ACTION REDACTION 
Ciemno wszQdzie, smutno wszgdzie 

Cblap, chfap. ciurkt ciurk„ SpOjacie za okno. Widzicie (e pome b&zlisine drzewa i strumienie deszczu ptyngce po szybie? I jak 
Wasz naslrOj? Zmzkujo... Ale to jeszcze nic, Spojrzcie w kalendarz. Potlczcle lie jeszcze czasu do najbilmych ferli. dak teraz sig 
czujecie? Rzgzi iprosi ieby je dob#? Tjaaa... Czy ole ma ratunku dla tystgcy zngkanycb dmyczek? Czy smutek jut na zamze 
zagodci tv Waszycb sercacb? Alei nie ■ zapraszmy do iektury lego kgcika. Maze to nle Jest np. Prozac - ale za to na pewno nie 

uzateinia (a jedli nawet, to niegrotnle) i nle powoduje skutkOw uboanycb (mole poza chgclg naplsanla ftstu do nas). Z Action Redaction 
zycie jest radodmejszel Spieszymy na pomoc! Drzyj depmjottl Pnypominamy tez, ie w kaidy pigtek, w godz. 14-16 oczekujemy Was m 

warszawa.irc.pl na kanaie Redaction (live!). 

Mysl miesigea: Grecy mowiq - kobiety, wino i spiew. A my: kobiety, browar il spi$. 

Refleksje 

(...) Najlepszg cechg CDA jest to, ie mnie co numer 
zaskakujecle czy ms nowym i zwariowanym. Wielkie 
dzigki za poszerzenie Action Redaction. Przeglgd 
sprzgtu tei jest potrzebny, ate czy nie jest go za duzo? 
Aha, jeszcze w sprawie umieszczenia klawiszologii do 
gier - jest to potrzebne. Chciatbym podzigkowac 
autorowi tekstu: “WywaJic tg *** scene”, ten artykuf 
zmusit mnie do refleksji nad moim stosunkiem do PC. 
Doszediem do wniosku, ie gry mi nie wystarezajg i 
chciatem sprobowac sit w SCENIE (...) proszg was o 
wyttumaezenie mi kilku zwrotow scenowcow, abym 
bez problemu rozumiat teksty jej poswigeone (...). 

Smog 

No coz, co numer chcemy Was zaskakiwac czyms 
nowym - to nasze ciche motto. Wprawdzie czasem nie sq 
to niespodzianki zbyt przyjemne (ostatnia podwyzka 
ceny...), ale w sumie tych "in plus" jest przeciez znaeznie 
wi?cej... Czy tekstbw o sprz?cie jest za duzo? Naszym 
zdaniem nie. Ale jeszcze w tym roku oglosimy kolejnq 
ankiet? i zobaezymy co powie na ten temat (i wiele 
innych tez) og6t czytelnikow, Co do slangu scenowcow - 
kiedys w CDA drukowalismy slowniczek slangu, nie 
wykluczam, ze zamiescimy te teksty w dziale Scena na 
CD, Ponadto po prostu czytaj scenowe teksty - nawet 
mimo slangu mozna si? z nich dowiedzieb wiele 
ciekawych rzeezy. Co do klawiszologii - jesli idzie o 
dema, to nie ma sprawy Natomiast na pewno nie b?dzie 
klawiszologii w recenzjach gier. Bo po co - przeciez 
macie to w instrukcjach legalnych kopiL Czyz nie? Nie 
zamierzamy przeksztatcac recenzji w dzial "Pomocnik 
pirata". 

Inne refleksje 

Witajcie bomo-sapiens rodem z CD-Action! Na wstgpie 
chciatbym powiedziec, ie jestescie najbardziej 
odlotowi w naszej galaktyce (bo nigdy nie wiadomo, 
czy we wszechswiecie nie ma jakiegos CD-Action 
Galaction). (...) Mam do Was parg pytah i propozyeji. 

No, no - co to za wyzwiska od "homo";) (Smuggler). No, 
no - co to za wyzwiska od "sapiens";) (Mr Jedi). Zaden z 
nas nie jest homo-niewiadomo ;))), a co do sapiens... 
Jedi sapiens przez sen, gdy uwali si? za swoim 
redakcyjnym biurkiem, udaj^c, ze pracuje. Smuggler za$ 
woli okreslenie "geniallissimus", 

1. Proszg Was, aby w dziale ,(W produkcji” byta data 
ukazania sig gry na rynku. 

Jest, o ile zna sam producent (tzn. gdy \g poda). 

3. Qdpewnego czasu (pot roku) interesuje mnie scena 
komputerowa. t bardzo chciatbym tworzyt muzykg na 
komputem. Podajcie ml ktdry program bytby dobry 
dla poczgtkujgcego (czylf dla mnie) i w jakiej cenie 
mogg go nabyd. 

4. W jakiej cenie jest obecnie na rynku "Fast Tracker” 
i czy nadaje sig dla poczgtkujgcego. 

Pytaniem nr 4 sam odpowiedziates sobie na pytanie nr 3. 
FT2 to ideal dla sceno-maniakbw - muzykow. Znajdziesz 
go na jednym z ostatnich kompakt6w PC Shareware, a 
poniewaz program jest freeware, to powinienes bez 
problemu dostat go np, na gteldzEe czy wycyganic od 
jakiego^ znajomego. Zresztq postaramy si? go wkrbtce 
zamieScSd na CD (po raz ktoryS tam,..), a publikowany na 
naszyeh ta roach kurs ofosiugl powfnlen sprawlb, ze nie 
b?dziesz rriial z nim zadnego problemu. 

5. Bardzo interesujg mnie gry adventure 1 chciatbym 
was prosit o zamfeszczenie jakiejs gry przygodowej 
(maze onn bye z dry przedspectrumowej, byte po 
polsku). 

Nic nie obiecujemy z gory, ale kto wie.„ Zresztq byt jakis 
czas temu Kajko i Kokosz. 

6. Wkurzajg mnie ludzie, ktdrzy narzekajg, ie CD- 
Action jest drogie. To odpuScie sobie wieezomy wypad 
na piwko i oszczgdniej uiywajcie populame. 

;)))) Dobrze, ze nie podales swego adresu, bo pewnie 
paru czytelnikow CDA po ostatniej podwyzee poszloby 
ci? odwiedzic z Napalm Cannonami w r?ku za takie 
porady (skqdinqd zresztq stuszne, a co, moze nie?!). 

5. Kiedy bgdzie nastgpne wydanie listotele z 
atrakcyjnymi nagrodami? 

Gdy tylko znajdziemy jakqs atrakcyjnq nagrod?, w stylu 
hydraulieznego wyrywacza sere ze wspomaganiem, czy 
naprowadzanej laserowo antystatyeznej siekiery z 
wyswietlaczem cyfrowym i wyjSciem na stuchawki. 
Mozemy juz powiedziec, ze znajdziecie co^ takiego w 
nast?pnej edycji tej rubryki. 

5. Kiedy mogg sig spodziewac uTomb Raider Hi”, “N4S 
III" i "Myth H” 

Czytaj pilnie CDA, a si? dowiesz... 

10. Pomyst z gazetg na CD jest ZtY. Pomyslcie o tych, 
ktdrzy bgdg ciggngc swoj sprzgt do kibelka po to, by 
poczytac sobie co tarn nowego o grach. 
Moja ocena CDA: 3*3+0,9/10 

Murdock z Wodzicha 

Ale za to nasi przeciwnicy nie b?d^ juz mogli 
wykorzystywac tak wydanego Actiona w wiadomych 
celach w tejze toalecie ;). Inna rzecz, ze taka lektura 
pi?knie pozwala si? S-KUPIC (szczegolnie gdy traficie na 
recenzj? extra gierki, kiedy to mozna si? #$% z wrazenia) 
- czyli mamy przyjemne z pozyteeznym ;). A ponadto 
gazetka na CD ma bye tylko dopelnieniem CDA, bo 
naturalnie nie zamierzamy przestac wydawac jego 
papierowej wersji. Zresztq projekt jest poki co "w fazie 
wst?pnych alfa-testow", wi?c jest to pie^n dose dalekiej 
przyszlosci. 

M6j pierwszy raz 

Na wstgpie powiem, ie piszg do Was pierwszy raz i 
mam duig tremg. Fajnie, ie zaczgiidcie dawat super 
petne wersje gierek. Uwazam, ie Wasze pismo jest 
najlepsze na rynku (...). (Kjupitem niedawno CD pisma 
XXX (zapewne nazwg oconzurufecie). [Palrz pan. jaki 
ewany - redakeja], Prdbowatem zainstalowat demko 
pewnej gry. I waszego CD poszto bez problemdw, a z 
ich CD * nie. Jut nigdy nle kupig XXX Czy 
zamieScicIe mdj list w Action Redaction? 

RogaS, Kalisz 

Taaa, ten pierwszy raz zawsze powoduje pewnq 
nerwowoSc.'Ale to nic, mysl o klasbwce z matematyki i 
rdb swole Jak widzisz, to nic strasznego, a nawet 
sprawia pewnq przyjemnosc...:) A co do ostatniego 
pyianla - gdzifc tam. nigdy, w zyciu!!!:):) 

Q-rde balanas! 

Jestem gorgeym fanem Quake 2 i zwracam sig do T.Z. 
z Tomaszowa Muz. Ty #5®/ Aibo grated w demko Q2, 
albo niedawno wyszedtei z domu bez ktamek za 
nieuieczafng uiomnosc. Nie podobajq ci sig potwory, 
nfe podobajg ci sig kofory? Nie mam pretensji do 
oceny slecttwki, bo nie graiem, ale przypusmam, ie 
jest lepsza nfi mydiisz. Ktlmat: ty ***** uwaiasz ie 
testify? Kiss my Ipowiedzmy te w oko ■ reck],ie s\g tak 

wyraz?. Jesli Q1 jest lepszy od Q2, to ja mam trawg na 
4 literach. (...) 

Ciakus 

0 w mord?, teraz juz dochodzi do bratobbjezyeh wojen 
wsrod Quakerow?! Ludzie, zachowajcie energi? (skoro 
juz musicie) na Unreala, Sina i DN Forever! Czy warto 
skakac sobie do oczu? Kazdy ma prawo do swego zdania 
i jesli jest ono inne niz nasze, to nie jest to jeszcze 
powod, by na kogos bluzgac, Nikt nie zabrania tym, 
ktorzy kochajq Q2 grac w niego non-stop i uwazac go za 
najlepszq gr? FPP! A prywatnie przyznamy si?, ze nasz 
duet jest raezej po stronie T.Z., bo co jak co, ale klimat 
Q1 jest niepowtarzalny, zas w Q2 nie ma tak 
diabolieznego st?zenia grozy w powietrzu, (A propos 
wi?c - radzimy kupic Ci kosiark? do trawy albo solidny 
depilator, ew. glodnq koz?;)). Zresztq i tak gramy teraz w 
Unreala. 

I znowu Rogacz 

(...) No i jeszcze jedna mata uwaga: rozumiem, ze 
poddajecie niektore iisty obrdbee i na pewno moina 
wycigc czgdc listu mniej interesujgeg, ale wycinajgc 
gdzies posrodku zdania, moina osiggngc tekst o 
zawartosci merytoryeznej troszkg innej nii zamierzat 
autor. Wy co prawda znajgc kontekst i catodc listu bye 
moie zrozumiecie takie wyciachane zdanie, ale dla 
niewtajemniezonyeb bgdzie to gorszg cbinszczyzng nii 
sprostowanie o dyslektyku:-). Nie iebym sgdzit, ie 
Smuggler nic nie robi caty dzien tylko gtowi sig nad 
tym jak by tu zmienic pytanie na swojg korzyde, ale 
niektorzy mogg tak pomyslec. I jeszcze jedna uwaga z 
mojej strony. Otoz wed tug mnie oceny w CDA sg ciut 
za wysokie, wtasciwie to byty ciut za wysokie, bo teraz 
jui sg nawet troszkg za niskie, ale wolg nizsze nii 
wyzsze (...). 

PS1: Przed cbwiig pykaiem sobie w Timesbocka i do 
tej pory nie oebtongtem... 
PS2: Kurde, ale ten Hiper jest super!! 
PS3: Rany julek, nie mogg oebtonge z podziwu dla tak 
dobrze zrobionego pinballa, i pomydlatby kto, ie 
jestem zapalonym strategiem. 
PS4: Gdyby nie to, ze na kompakeie jest petna wersja 
Timesbocka, to bym stwierdzit, ze muszg takg grg 
kupic. 

Pawet L. "Rogacz” Piasecki, Kajew 

No coz, pewnie, ze odpowiednio manipulujqc 
fragmentami listu mozemy udowodnic, ze Ziemia ma 
ksztatt szescianu, albo o 100% zmienic inteneje 
pisz^cego dany list. Np. “kocham XXX, nienawidz? CDA" 
po naszej ingereneji MOZE wyglqdac tak: "kocham (...) 
CDA". Tylko - po co? Gdy list si? nam nie podoba - to po 
prostu mozemy go nie wydrukowac, wi?c jaki sens 
mialyby takie prostackie manipulacje? A ponadto 
specjalnie zaznaezmy miejsca, w ktorych wyci?lismy 
kawal(ki) listu znaezkiem “(...)", abyScie wiedzieli, gdzie 
nastqpila redakcyjna ingereneja. Oceny - sam widzisz; 
albo wydajq si? Warn za wysokie, albo za niskie, 
Powtorzymy wi?c po raz 234943.443: to sq nasze 
PROPOZYCJE ocen, Wy powinniscie kazd^ gr? oceniab 
samodzielnie - i to WY b?dziecie miec wtedy racj?, nawet 
jesli grze wycenionej w CDA na 10/10 dacie 1/10. 

Pot$ga reklamy 

(...) Piszg do Was 3 list. Pisatem jui dwa razy i nie 
odpowiedzielidcie, wige zaczgtem kupowac PC 
Shareware i zobaezytem tarn Waszg reklamg - i 
kupitem Was jeszcze raz (...). Propozycje. (...) Niecb w 
info bgdzie cena (...). Dlaczego na CD nie ma 
shareware? 

PC-towfec ze Stalowej Woli 



Kletfy£ byia - przynajmnrej leoralycznfe, bo [ tak w 
wr?kszoScE stopek widnlai symbol sluchawki, co 
ozmczaFo, ze z pytaniem o cen$ rtaleZy zadzwonid do 
dyslrybutora, poniewaz my w rnomencfe pisanla recenzji 
jeszcze jej nle znalffimy, To niestety wina eyklu 
wydawniczego - gdy my otrzymujemy od dystrybutora 
gm do opisu, to najczg&Eej on sam Jeszcze nle wie lie 
DGdzie kosztowad, nie wspornfnaf4c juz o sytuacR gdy 
danj gier? dostajemy bezpoSrednja od zagranlcznago 
producer^ i nawet nle wiadomo, czy uMv si? ona w 
Pa see W zwi^zku z czym la informaeja musiaJa 
zn z infa, bo I tak w sumre /e| warioSc infcrmscyjna 
byfa ntewrelka. Ale zawsze moiecie “dzwiekna<r czy 
mailowad do dystrybutora (po to ich namiary), by sie 
tegodowladzieb... A shareware jest, tylko stosunkowo 
f\m\vtet bo pnrpciez nie nazywamy si? CD*Shareware. 
Tradycyjnie po w^ksz^ dawk? takich pmgrambw 
moZemy tylko odeslad Cl? do PC Shareware {i jego 
CJJKa). 

Shake me, baby... 
( ;) Kupujg Waszepismo od tistopadsW. Pokochatam 
was od pierwszego spojrzenia Gdy otwieram 
folder Magic Boy (CDA 12/97). widzg plik "cool", 
otwieram / widzg 3 krokodylki („.). MySfg super gra 
W* Qdy mie krokodylki sig chowajg 11vyskakujg (...) 

napisy: kod cot tarn cot lam. Bardzo proszg o 
podanie koddw do tej gry, bo Was kocham tzrebcie 
cot dla mule. 

Tatiana z Dzierzoniowa 

Sweet girl, sprawa jest taka, ze ■ najprawdopodobniej - te 
literki to znak, ze dalszq cz?$6 gry zobaezysz, gdy... 
zaktipisz legaing kopi? czy ew wprowadzisz speejainy 
kod, MOiy otfzymasz od autora za odpowtednlg lloSb 
pien^zkdw. Gbawiamy sip. ze gdybysmy Ci go zdradzili * 
o lie w ogoie go znamy, oo jest mocno wgtpitwe - to 
ponies libySmy m?cz«iisfc| Smlertf 2 rgk wkuizonych 
autordw i tym samym nle mialabys kogo kochae... 
Pfawda. ze to straszna perspektywa? Nie powies2 
pizeclez. Ze wolisz jetto? gr? od nas <lw6ch?l No ate 
dobra, wznzszytaS nas, wlgc odslontmy rghka lajcmnlcy. 
TA GRA POWINNA BYC WKROTCE WPELNEJ WERSJI 
Nfe znamy konkrelnych lormindw - ate wlomy. Ze bgdzie. 

Dlaczego?! x 2 
Z. Dlaczego wlqkszosC gier i programow trzeba 
insiatomt. czy nie lepiej byloby aby gry i programy 
slarlawaly bezposrednio z CD? 
2. Dlaczego bonusy zajnwfi tak wiele mlejsca (nawet 
do 90 Mb na HDD). CDcqc je wszyslkle Instatowac ■ 
nawet najwlgkszy HDD nie wystarezy. 

Ratal z Krzepic 

Ad 1. Po pienwsze niektdre dema gfer np. zaplsuja save - 
sprdbul to zrobit na CO-ROM:). Ale wazniejsza sprawa 
jest taka: dose czgsto, by odpalib gr? z CD, mosi byC ona 
joz rozpakowana * a taka wersja zajmuje zwykEe duio 
wifcej miejsca, W etekefe musialoby byt mniei gler f 
pragramdw na CD, bo gdyby^my na gry wall (e 
rozpakowane, 1o zmfe^eitaby sf? tam tylko ich 
ograniezona iiosd, Czy wlaSnie tego chcesz? Ponadto 
niektore z demst mS2f\ slartowad z HDD. 
Ad 2. Trzeba bydlekko krejzr. by in stale wad wszyslko. co 
jesi w Bonusie, "fak leer*. Ale po to jest tyle matenalu by 
kazdy znalazl tam eo^ dla slebfe i zainstalowal tylko to 
co go intereauje! Nia wspominaj^c |uzo nasze) Scifife* 
Tajnej Umowle z prodccentaml twardzieli.. ) 

komputarze,,. Cieszcie si?, ze to |uz przeszto^i Co do 
Tfmeshocka - cdz, zwolennlkdw plnbafFi wcale nia jest tak 
mafo: zraszt^ lak czy sFak zawsze znajdzie sie psft? osdb 
ktbre bedq niezadowolone z zamieszczonej przez nas gry 
niezaFeznie czy to b?dzie pinball, symulalor czy FPP 
Nawet gdybySmy dali Unreala (nawet nle pytajele czy jest 
na to szansa • prgdzej w Wasz dom trail UFO albo nasi 
politycy przestang si? zreb mlgdzy sobg), to par? o$6b by 
marudzllo, ze to badzfew i oni wot? np. Sap era pod 
Windows;). Ponadto jest tam Mlkadziesigt minut bardzo 
dobrej muzyki audio, wl?c nawet jeSII nle grasz w pinballe 
- lo zawsze mozesz posluchaC tego CD jako kompaktu 
"mozyc2nego" lub wymieniC go z kumplami na jak?$ inn? 
gr?... Ale zagraC nie zaszkodzi • takle gry znakomicie 
relaksuj?. Mr Jedi tez na widok pinballi zegnal si? 
oburgez, a jak si? ptzypi?l do Tlmeshocka!, to trodno go 
byto odciggngC (Hej, prav/d? gada * Mr Jedl), 

Propozycje 
(■■■> 3■ Jezelicena musi bye taka wysoka, ze glodujg 
aby Was kupic, to postarajeie sig co najmniej 0 trzeci 
LU. 

Wtedy jednak cena b?dzie jeszcze wyzsza... i pewnie 
umrzesz z gfodu. W trosce o Twe zycie i wage 
pozostaniemy wiec (poki co) przy 2 CD. 

4. Mowicie, ze brakuje 
przerobcie 

Warn papferu na CDA, to 
na nowe dziaty. 

A ich poziom bedzie wtedy rowny klasie papieru czyli 
beds diugie, szare i do...;), 

5. Dlaczego na CD nie prezentujecie mangi? fnne 
gazety to robig. 

My nie lestesmy "inno gazety". Manga po prostu nie 
komponuje si? nam z problem CDA. a ponadto istnieje 
■Kawaii”. nasze plsmo TYLKO o mandze, wiec po co si? 
tlublowad? 

6- Skohczcie z konkursami 0-700... Nie kaidy moie 
sobie na nie pozwolic. 

GB Ognik 6516 

Pa pierwsze to nie my je organizujemy; my tylko 
zamieszczamy Ech reklamy. Po daigie; mySIqc w ten 
sposbb, powinni^my fez skoAczyd i opisywaniem gter 
dzialajacych tylko z akceFeratorami (nle kazdy mole sobie 
na me pozwolifi), wykorzystu^cymi 32 Mb Ram (j/w) 
procesor Pentium (j/w)„. A zreszbr wiele lodzi nfe stad 
nawet na "cienlutkir PC*ty. Po co wiec w ogbEe 
wydawati CDA ^ 1 Ich draznld? Rekiamy a el res o wane sa 
do tych, ktbrych inleresuje tfana rzecz 

Starocle 
(...) Mam gtupfg pasjg, a nifanowicia zabawiam sip 
starymi gierkami (Warcraft 2t Seek & Destroy Up.), 
podem gdy na rynku gier rot sip od tiowosci (...), ale 
mnie to nie ciggnie. Co jest przyczyng? 

Intetektz Wyszogrodu 

Klopoty z Polanani 
(■ ) Wszystko cudownie, odpalam kompa (...}. t CO? I 
g***, bo gra nie dztata, pojawia sig napts ‘WAK 
PAmSCt OPERACYJNEJ PROGRAM WYMAGA S f jakies 
cyferki; a w gazecie pisze, te gra wymaga 16 Mb Ram 
■ a ja to posiadam iniep**** mh ze posiadam ziy 
sprzgt („.). Po kiego grzyba wsadzifticio Tfmeshocka 
na caly CD (.,.), mamujecie kompakt by pare gosci 

Lord mok 

TwOj sprzet jest OK. - problem w lym, ze te 16 Mb Ram 
{BTW: by gra poszFa, wystarezy bodaj 4 Mb..,) ma sie 
nljak do Floflci dostepnej pamiecl opefacyjnej, Nle 
bedziemy tu tlumaczyd co to za cudo... Afe |^IE masz 
duzo nadpane w auto^ecu. to nawet 126 Mb Ram na 
plycle gfdwnej NIC nle pomole. Popro^ kogoSP kto s\g na 
tym in a, by np. przerzucjl Ci efrtvery CD-Romu jtp. w inny 
rejon pamlecf I wtedy Polanie pdjda bez prohlemu. Te 
problemy to tellkt dawnyoh czasow, gdy irzeba bylo 
samemu menu a Ini e kontlgurowaf sobie pamied w 

Ebm - skora sam nfe wlesi, to co my mozemy 
sensownego powledzied? Wszelako, |ako glganci 
tntelektu, wldzimy dwle moillwo^cr, Pjerwsza - jestai 
mzs^dnym facetem i nle da|esi sie zwariowad; grasz w 
lOr co lubisz, nle patn^c grze w metryezke. a nie we 
wszelkie ostm rekiamowane super-nowo$cI, z ktdrych 
wfeEe nie dordwnuie gryWaFnoSciq starym dobrym 
produkcjom (sama extra graflka 3D to nie wszystko..,), 
Druga ■ masz "cienFutkr komputer, kt6ry nie "wyrabfa* 
przy nowych grach i nfe chcesz at? do tego pubFicznEe 
przyznad (chod to przeciez laded wslyd) Zapewrce zat 
Ob\e aliernatywy s^ w jakieji cz^OI prawdzEwe. Czyz 
nle? 

Gfupie listy? 
(...) Po pmczytmu wszysikiett tlstow [w Aclion 
Redaction - red.] stwiardutem, ze jedng tub dwie stmy 
mogiibyticie przeznaczyd na recenzje tub tipsy 
Czytajgc My z nudnymf i ozasem ghipimi. a do tego 

tl totowch zwiqzanych z komputerami a nie 
tak teraz z wyzej wymienionymi pytaniaml. 

Jamt Pajgczno 

Action Redaction jest kticikFem pnreznaezonym dJa 
wszysddch, ktdrzy chcq podzielid sig z naml \ i Waml 
swolm op nlami o CDA4 rettekslami, spostrze^enlami 
sug&sifamNtp Dwszem, pytanTa czascm sic powtarzaja 
(w kortcu ci^gJg pojawlaj^ sid nowi czyfelnrcy, kt6rzv ^ 

°,.na& ni* ^mty> listy sa 
tez n\m zakrocone albo me... dziwne. Afe to rest 
wlaSme urok iaj rubrykF, w ktOrej kazdy moie piwiecfzFed 
co zechce lub zadad nam dowolna pytanfe, A my na 
famach slaramy se? pokazywad jak najwfemiej straktura 
wszelakiego typo IFstdw. ktdre przewijaj^ sf? nam przez 
r?ca F mortftory, Zaiem s^ i to sario, I te mnFej serio i \n 
kompleinie odlotowe albo nawet bezsensowne. Nie 
chcamy zamFenlad tego dzlalu w kq.ckk porad lachowych 
gdyz od tego jest Pomocna M. A zmszt^ ta forma 
Acb'an Redaction cieszy sf? tfuzq popuiarnoiclq (patn 
oceny tego dziafu w wynikach ankieiy, w jedoym z 
wczeSnielszych GOA), wl?c nie plamrjemy zmiany ieoo 
forniufy, Keep smiling, man! 

Zastrzezenfe 
(.*} t jeszcze jedno zastrzetenie: po co robicie recenzje 
takicb gier jak Flipper 3D, klhrym stawiacie oceng "2r‘ 
I ktdre wogdle nfe majg piusdw. JeSIf wydaje warn sigt 
ze kies przeczyta tg recenzjg, to chyba made nierdwno 
nnn ntffitom 

Big Pet, Wroclaw 

Robimy Je po to, aby^cie nie dad si? skusid efeklownym 
pudelkom p tekstom na nich, w stylo “najlepsza gra 
Swma, niesamowlta graflka, nieogranfezona grywairtoSd11 
tip, Zadaniem GOA Jest uezelwa ocena wszelklch 
pofawiatecych si? na naszym rynku Qier, a nie tyfko 
prezentaeji najEepszych i nich. Lepiej chyba poczytad 
mig recenzj? m kopowad kota w worltu, a potem 
^alowad straconej na byle co kasy. To chyba oczywiste. 
Ponadlo nie powiasz, ze najplerw patrzysz na oceng, a 
doplem potem - gdy jest ona odpowiednio wysoka - 
czytasz tekst recenzjl? To natoralnie nam pochiebia, ze 
tak bardzo wlerzysz naszym recenzentom. iz wystawfona 
przez nich ocena \es\ dfa defile “selektorem" gier I 
lekstdw ■ a!a„, feplej \e przeczylad, by zobaezyd CZEMU 
wysiawioho tak^3 a nis \nng ocen?. Bo moze si? zdarzyd 
(teorelycznis - ale mo£e), te ktoi da np, Unrealowf I11/ 
10, plszac w recenzji mienawidz? FPP!!!!] | dlatego 

naZl2/iOkie'm V10, mm Xt akUralta 

Ultimatum 
(...) (niech bgdzie przeklgty) odwatyf slg 

powgtpiewac w sens zamfeszczania w CDA sceny 
kompuferowej, Chyba zammit sig z kfmS na glowy. 
fife zdaje sobie sprawy i faktu namenia sig co 
najmniej 2 mid ludzi, ktdrzy tyfko czekajg na sygnat 
(czyt, jeszcze jedna wzmfanka o sensie sceny), aby 
{ \ tu nieco makabrycznych pogrdiek. z ktdrych 
'wyrywad hebechy catymi ga^ciami* zaiiczaia sie do 
lych bardziej umiarkowanych - redakeja} (...). 
kategorycznle pozdrawiam wszysfkich mmnikdw 
sceny. Pan z Wamif 

Mato porywezy, Wroclaw 

Dill, dobrze ze ten goSc jest maio porywezy, bo az si? 
boimy pomy^fec, co by byto, gdyby sf? (ram jakte 
nerwus... Pamietaicfe tylko o jednym: kazdy ma prawo do 
swego zdania, niezaFeznie od lego, czy sFe ono nam 
podoba, czy tez nie,.. 

Czesc ludki! 
-_ '"13“ r*vr\ai>fi awntSUlS Sig, I 

to jak. Dajecie dobra petne wersje, podobal mi sig i 
pinbaft, fsymutator Unreal fakiyeznie jest coot, tyfko 
ze na moim P166 z MMX gra sltannle rzgzi w 320x240 
/W toif nniflUtfn ff/n i* JU..Lm. ^ - ■>. jj^ ^ 

pewny, te trzeba coS to zmienfd, fiajgorsze sg pytania 
w stylu: ”czy Mr Jedl jest kosmitg n lub “nis iubie 
konkmdw 0*700... ” t gdy taki Lopez pisze, ze brakuje 
mu 1 mm oktadkl * co go to obchodzi? Mote brakowac 
12 mm U$ty, ktdre przyjmujem powitmy tyczyc 

mnie (gpota gmezy. Wigkszoit nie ina obstugf Windyf 
me umie uruchamiac np. dem scenowych (leee, 
dlaczego Windows znowu sig powfesftt Ludzie, od tego 
jest DOSi), majg klopoty z grami DOSvwymi (tatof ta 
gra nie dztata, tu pisze, ze mam chyba mm pamigei. 
trzeba dokupid kofejne 64 megabaty (pisownia cgfowa 
znam przypadek gracia, ktdry trie wie co to megabajt i 
jak to wymowft:(), KiedyS przyszedt do mnie qmpel i 
powiedztat, ie Win mu nie dziata, Po ogtgdzmch 
stwierdnfem, ze debit skasowat plik commandcom 



Albo inny kwas: gosciowi nie uruchamiaf sie system, 
bo idiota nie wyciqgnqt dyskietki ze slacji...:(. U 
innego kolegi Winda zajmowata ponad 200 MB. 
Wszystko dlatego, ze miai w tempie grg (70 MB), o 
ktorej nawet nie wiedziai. Ja tez jestem graczem, PC’ta 
mam od 1,5 roq (wczesniej miatem C-64 3 lata i A5Q0 
1 rokj, prdbowafem programowac (Pascal i troche w 
Borland Delphi), zrobilem pare xm’dw, narysowalem 
pare pic’dw, zrobilem mape do Quake’a i do HoM&M 2. 
Znam przeznaczenie prawie wszystkich plikow 
systemowych i wiem, ktory do czego stuzy. Czy to 
swiadczy, ze jestem mqdrzejszy or something? [Na 
pewno - jestes mqdrzejszy od naszego duetu razem 
wzi?tego - redakcja]. Nie, po prostu zamiast caly czas 
grac, mgczytem system i rdzne programy, 
przeczytatem od deski do deski ponad 200 pism 
(oczywiscie o tematyce komputerowej), pare ksiqzek. 
Poza niektorymi graczami, ktorzy denerwujq mnie i 
Was, piszqc durne listy (...), nie lubie tez Windy (blue 
screen wyskoczyl mi na pewno wiecej razy nil u 
wszystkich ludzi w Waszej redakcji:(). {Ojjj, 
przegraibys, gdybys si? zatozyl- redakcja)}. Dobra, 
starczy przynudzania. Terazco misie podoba, a co nie 
w CDA: 

1. Lepszy jest spis tresci, ale iepiej gdyby spis gier 
byfby alfabetyczny. tatwiej sie wtedy czegos doszukac. 

Po to jest przeciez alfabetyczny indeks gier, nie? 

4. Kqcik "na luzie” jest cool! Niech jut zostanie na 
wieki! 

Zobaczymy jak b?dzie z miejscem na stronach... Sq na to 
szanse. 

6. Bardzo zle zrobiliscie publikujqc list, ktory 
zatytulowaliscie “Subtelna Krytyka”. Daliscie 
gowniarzowi (nie ukonczyt chyba jeszcze 
podstawowki, popefnif full blgdow), ktory to napisat, 
satysfakcje- Bgdzie sie teraz chwalit kolegom, ktorzy 
sq tak mqdrzy jak on. 

Satysfakcja byla, ze tak powiemy, obustronna, 
Splakalismy si? przy nim ze smiechu, wi?c autorowi cos 
si? od nas nalezato, za t? chwil? radosci. 

7. Wysfalem kiedys list z fajnymi rysunkami mojego 
kolegi, dlaczego nie zostaty opublikowane? (...) 

Pewnie dlatego, ze list nie dotari. Innego wyjscia nie 
widzimy. Albo moze czeka w kolejce na publikacj? (nie 
dtuzszq niz 2-3 miechy). 

PS. Mam tylko 16 lat... 

P.C., Tomaszdw Mazowiecki 

Jak widzicie, mozna bye graczem z ambiejami, ktdry wie 
wi?cej o swoim komputerze niz to, gdzie jest przyeisk 
power, reset, joystick i “any key". Ten list powinni sobie 
wziqc do serca ci wszyscy, ktorzy znajomosd PC-ta 
ograniczajq tylko do umiej?tnosci odpalenia 
zainstalowanej gierki,. Ps. My razem tez mamy 16 lat, 
prose pana. 

Znowu o piractwie 
Piszecie z pogardq o piratach - TO DOBRZE, ale my sip, 
nie ma co sie tak bardzo cieszyc z ich “tapanek”. 
Wielu (...) korzysta z ich produktbw, gdyz nie stab ich 
na oryginaty (...). 

PITTBULL 

Wie b?dziemy tutaj powtarzac swojej opinii na temat 
piractwa, bo i tak jq znacie. I nie dociera do nas 
argument, ze “nie stac kogos na oryginal”. To tak, jakby 
ktos kradl benzyn?, bo kupit sobie Porsche i teraz nie 
stac go na paliwo. To po kiego kupit taki dro’gi 
samochod? W ogdle problem nie tkwi tylko w cenie, a w 
tym, ze wielu graezy jest swoistego rodzaju 
narkomanami, ktorzy jak nie odpalq w ciqgu miesiqca z 
10-20 nowych gierek, to dostajq swira z nuddw. A 
przeciez mozna kupic jednq (on/ginalnq) gr? na miesiqc, 
dwa czy kwartal - i grab w niq do oporu, a nie £ 
Mwczytalem,,pogratem godzin?, eee, kaszanaten Unreal, 
pora na kwadrans z nast?pnq". To tak jakby .wypozyczac 
codziennie po 5 kaset z filmami i oglqdac po kawafku z 
kazdego. Szkoda i czasu, i cashu, i tych gier... Zresztq 
znamy I takich, co wydajq na gietdzie na piraty co 
miesiqc po 2-3 bariki i jednoczesnie jojezq, ze “njestad 
mnie na orygihaty?. Czyzby? 

Propozycje 
1. Przy ocenie piszeie jaki to rodzaj gry albo podzielcie 
CDA na dziaty tematyezne (symufatory, strategiaj. 

Spora cz?sc gier to miksy typu: "action - adventure - 
arcade & cala reszta game", wi?c podziat tematyezny 
zaowocowalby natychmiast listami "co za debil zaliezyf 
gr? X do dzialu Y?!n - wolimy zatem od razu uniknqc 
konfliktow... i nie dzjelic CDA na dzialy. A rodzaj gry przy 
ocenie... hm, zobaczymy, moze. 

2. Czy moglibyscie zamiescid klawiszologie do World 
Cup'98? (...) 

A po co? W instrukcji masz przeciez WSZYSTKO opisane, 
prawda? No, chyba ze masz wersj? "bezinstrukcyjnq’', 
made in KazioSoft na Gieldzie. Ale w tym wypadku nie 
oczekuj od nas pomocy - z przyezyn oczywistych 

3. Czy X-files Unrestricted Area to gra czy program? 

Nie chcemy bye zfosliwi (bardziej niz zwykle), wi?c nie 
skomentujemy faktu, ze w numerze 07/98 CDA byla 
recenzja tego programu - w dziale programow 
uzytkowych... A jego podtytul brzmi: Unrestricted 
Access. 

7. Przy opisie kazdej gry umieszczajcie klawiszologie 
(...) 

Patrz punkt 2. W skrocie: no way!!! 

Pawet, Lodz 

386/Win 3.lx - rulez?! 
1. Wywalic mi z CD gry wymagajqce akceleratora (jak 
se kupie, to dawajeie). 
2. W miejsce tego dajcie cos na 386 (dla mojego 
kuzyna). 
3. Jesli jest to mozliwe, to dawajeie kursory pod W 
3.1 x. 
4. Eee, TOCA jest do pupy (wiecie o co led?). 
5. Dajcie cos do modow pod Win 3. lx. 

Jasiu Nuken z Wqchocka 

Ps. Oto wasza setka [w kopercie byl banknot 100 zt, 
godne pochwaty - red.]. OstrzegamU! Duke Nuke’m to 
moj kuzyn. 

Staryyy... nie przeginaj. Nie mozesz zmuszac xxtysi?cy 
graezy, by otrzymali CDki robione akurat pod Twe gusta i 
mozliwosci maszynki. W 3.1 x i (szczegolnie) 386 to juz 
pre-historia, ich posiadaezy jest coraz mniej - a 
programow (nowych) na ten sprz?t praktyeznie juz 
dawno nie ma. Prosby i grozby nie zmieniq ani tego faktu, 
ani zawartosci naszyeh CD. Nawet kuzyn ci nie pomoze - 
goscie z Unreala to nasza rodzina! Ale poszperaj po CD w 
PC Shareware. Znajdziesz tarn sporo rzeezy, ktore Ci? 
ucieszq... I jeszcze cos. Piszqc w jednej z poprzednich 
edycji CDA, iz "banknoty 100 zl w kopertach czyniq 
cuda" [to a propos - jakie mamy kryteria selekcji listow 
do tej rubryki], nie zaznaezylismy, ze chodzi nam o 
NOWE 100 zl.;)) Dzigkujemy wszystkim, ktdrzy wlozyli 
do kopert STARE 100 zt z Waryiiskim (odpowiednik 
dzisiejszego 1 gr);))). Dzi?ki temu Wasze szanse na 
publikaeje wzrosly dokladnie o 1/10.000.;) 

Nowa cena 
f..J AuuutaU! Podwyzka ceny CDA bolesnie (stqd ten 
krzyk) mnie ruszyta (m.in. poleciatem do kiosku z 
odticzonq gotowkq i musiafem wracac sprintem po 200 
me trow w jednq strong) (■■■)< Wiadomo, ze podwyzka 
nigdy nie cieszy (...), ale jesli dalej bedziecie trzymac 
taki poziom, dawac peine wersje gier, ty6 w strony / w 
ogole bye cool, to (...) nadaf uwazam, ze kosztujcie... 
za mato;). I nie chodzi o to, ze made zaraz znowu 
podwyzszaccenq (aaaaa....!), ale o to, ze nie zafuje ani 
cliwili wydanej na Was kasy (...). Nie czuje sie nabity 
w bambus po zakupie CDA (...), czego nie moge 
powiedziec o niektorych innych pismach, ktdre wysoko 
sie ceniq f..J{tu wyci?to gorzkie zale pod adresem 
pewnych gazet}. Zawartosc pisma i 2 CD w pudefku 
(wielki plus!) w pelni wynagradza mi ubytek sporej 
czesci moich miesieeznych dochodow (...). Zamiast isc 
iv weekend do kina - instaluje dema, zamiast isc na 
ping - gram, zamiast balangowac z^kumplami - czytam 
w co bqde grat wkrotce (...): I jakos zycie sie toezy 
/.../■ 

’ , \ Rychu “Katana s Swiecia 

No coz, rzeczywibcie "podwyzka nigdy nie cieszy" 
(chyba ze pensji... to aluzja, prosz? kierownictwa, mamy 
na oku przytulpe wille na Lazurowym Wybrzezu). Ze swej 
strony obiecujemy, ze nowq cen? bgdziemy trzymab tak 
dtugo jak to tylko mozliwe i jednoczesnie b?dziemy 
stawac na glowie, by byb coraz lepsi, wi?ksi, aktualniejsi, 
przybajerowani, grubsi itp. itd. Z rpkami na sercu (nieco 
zaskoezonego Allora, bo Jaspin zrobila szybki unik;)) to 
mdwimy! Swojq drogq zwraQamy uwag?, ze warto 
czasem odej^c od komputera i jednak pobyc w 
towarzystwie kumpli i kumpelek - zycie to nie tylko 
granie. A i "nie da ci tego zadna nawalanka, co moze dac 
ci kolezanka";))). 

Michat wkurzony! 
(...) Jeden z Waszych czytelnikdw; moj imiennik i 
mieszkajqcy w tym samym mieScie co ja, napisal do 
Was pare listdw. To co ten czlowiek pisze jest chore 
(...). Z tego powodu spotkaly mnie przykrotici (...), 
znajomi wySmiali mnie i upokorzyli (...). Wigc raz na 
zawsze wyjasniam: JA TO NIE ON, ON TO NIE JAW. (...) 

Drug! Michat (ten lepszy), z Czechowic-Dziedzic 

A my oficjalnie zaswiadezamy, ze Michat 2 nie ma nic 
wspolnego z Michaiem 1. Swojq drogq smieszna sprawa 
- to przeciez logiezne, ze “nie jednemu psu Burek", wipe 
na pewno w kazdym miescie mieszka wielu ludzi o 
imieniu Michal. Osobiscie radzimy, bys, Michale, kazaf 
si? swoim znajomym wypehae i pomalowac na 
niebiesko. Co to za znajomi, jak wysmiewajq si? z kumpla 
i nie dadzq sobie wytlumaczyc takiej prostej spraw?! 
Wstydzta si?!!! 

Kilka propozycji 
1. Co roku moglibyscie dawac tekturowe pudetko na 
dwanascie numerow CDA, tak, by tadnie slaty na 
pofee. 

Pomyst fajny, ale p6ki co niemozliwy do realizaeji i to z 
paru przyezyn (np. finansowych). Ale moze kiedys... 

2. Na CD powinien powstad dziat, w ktorym 
dawalibyscie nowe misje do gier strategicznych, 
porady taktyezne itp. dotyczqce strategii. (...) 

Rowniez kuszqca propozyeja i bye moze kiedys zostanie 
zrealizowana, Mac Abra si? az oblizuje na mysl o czyms 
takim... A poki co, musisz zadowolic si? nowymi levelami 
do gier w Bonusie... albo nabyc nasz CD "Arsenal 
Stratega” (jego reklama powinna bye w numerze). Warto! 

4. Czy moge wystac Warn swoje misje do Warcrafta 2 i 
HM&M2? 
No jasne!!! Kazdy. kto zrobi jakqs misj? do jakiejs gry, 
moze jq nam przesiac - a my zamiescimy to na CD, 

5. W menu na CD piszeie wymagania sprzgtowe dem 

Oki, postaramy si? od jednego z najblizszych numerow. 

10. Czy jesli w najbfizszym numerze nie opublikujecie 
jakiegos listu, to oznaeza to, ze nie ma on szansy na 
pokazanie sie up- za miesiqc? 

D.S. z Bytomia 

To pytanie wymaga dluzszej odpowiedzi. Musicie 
pami?tac o czyms, co nazywa si? "cykl produkcyjny 
CDA". CDA nie robi si? w dzien czy dwa... Oznaeza to, ze 
jesli wfasnie kupiliscie w kiosku ten numer, to my juz 
pracujemy w tym czasie nad wydaniem listopadowym. 
Zatem jesli wyblecie list natychmiast, to jest spora 
szansa, ze zdqzymy go tarn zamiescic. Ale poniewaz 
listdw ci do nas splywa naprawd? mnostwo, to AR 
szybko si? zapelnia... (juz w tej chwili mamy jednq stron? 
nast?pnego AR "z glowy") i spoznialscy'mogq liezye na 
publikacj? w numerze grudniowym. Naturalnie, ze jesli 
list jest ciekawy, to - nawet gdy nie zmiesci si? w danym 
wydaniu - zostanie wydrukowany w nast?pnym. 
Wprawdzie moglibysmy je zrzucic na CD (ale tu tez cykl 
wydawniezy nas pogania) - lecz naszym zdaniem list w 
gazecie i list na CD to nie to samo, wi?c staramy si? je 
wszystkie wrzucac na lamy. Zatem: jesli po wyslaniu listu 
nie zobaezyeie go w najblizszym CDA - nie zafamujeie 
si?. Bye moze b?dzie on tam za miesiqc, albo nawet (w 
ekstremalnych przypadkach) za dwa.. 

WESPOl ZESPOl RATOWNIKOW: 

Smuggler & Mr Jedi 

“We never sleepv 
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Zamawiam prenumerat? miesi^cznika 

1J SHAREWARE 
jOd miesi^ca./ 98 (slownie) 

Gszesc numerow z CD 39,96zt 

0 dwanascie numerow z CD 79,92zt 

Q numery archiwalne. 

Zamawiam prenumerats miesi^cznika 

od miesi^ca.../ 98 (slownie) 

0 trzy numery 27p98zt 
□ szesc numerow 55,96zt 

0 dwanascie numerow 111,92zf 
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Zamawiam prenumerat§ miesi^cznika 

SHAREWARE 
od miesiqca ../ 98 (slownie) 

□ szesc numerow z CD 39,96zt 

G dwanascie numerow z CD 79,92zt 

□ numery archiwalne. 

Zamawiam prenumerat^ miesiecznika 

od miesiqca ....../ 98 (slownie) 

□ trzy numery 27,98zt 
G szesc numerow 55,96zi 

G dwanascie numerow 111,92zt 

G numery archiwalne...... 

Zamawiam prermmerate miesi^cznika 

m SHAREWARE 
od miesi^ca ./ 98 (slownie) 

G szesc numerow z CD 39p96zt 

G dwanascie numerow z CD 79,92zt 

G numery archiwalne....... 

Zamawiam prenumerate miesi^cznika 

od miesi^ca./ 98 (slownie) 

G trzy numery 27,98zt 
G szesc numerow 55,96zt 

G dwanascie numerow 111r92zi 

G numery archiwalne. 
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CD-Action za dla kazdego!? 

Jak kupic Numery Archiwalne? 

fJ j£M mmrmmm 

Reklamacje: 
I; 133 rTTH^ wiTFTOP 

Rachunek jest prosty! 

Jak zamawiamy prenumerate? 

•" ’> * 15 
i t i i r. 

Zaprenumeruj nas, a sami przyjdziemy do Ciebie! 

Pokwitowanie dla poczty 

■ groszy 
i jak wyzej 

i wplacaj^cy,. 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

-groszy 
- jak wyze) 

wptacaj£jcy„„ 

na rachunek na racliunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 1 SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCLAW I BZ II O/WROCtAW 

NR 11201665-124908-130-3000 ■ NR 11201665-124908-130-3000 

Pokwitowanie dla wptacaj^cego 

stownie ~ 
ztotych — 

wptacaj^cy.. 

I na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCIAW 

NR 11201665-124908-130-3000 

pobrano optat§ 

f poHpis przyjmuj'qcegb 

pobtano opiate 
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podpYs przyjm'uj^cego' 
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